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املقدمة

تعد  مرحلة الطفولة املبكرة  اللبنة الأ�سا�سية يف بناء �سخ�سية الفرد واإعداده للم�ستقبل ولهذا فقد حظيت باهتمام وا�سع 
لكافة املجتمعات التي توؤمن باأهمية ال�ستثمار يف مواردها الب�رشية  ، وقد جتلى هذا الهتمام على امل�ستوى النظري 
والتطبيقي على حد �سواء، حيث تقدم الدرا�سات العلمية - يف جمال علم نف�س النمو، وتربية الطفل ، والتن�سئة 
الجتماعية ، وال�سحة النف�سية للطفل على �سبيل املثال - معرفة علمية ميكن اأن توظف لفهم �سلوك الطفل والتعرف 
على خ�سائ�سه وقدراته  بهدف م�ساعدته على النمو املتكامل. وت�سري الدرا�سات العلمية اإىل اأن هناك العديد من 
التغريات الهامة وال�رشيعة يف خمتلف مظاهر النمو حتدث يف هذه املرحلة، فخالل الثمانية ع�رش �سهرًا الأوىل ينمو 
الدماغ ب�رشعة لن يعرفها يف امل�ستقبل. ولعل هذا النمو ال�رشيع للدماغ بالإ�سافة اإىل اأهمية خربات التعلق الآمن 
وتعزيز حب ال�ستطالع والكت�ساف واكت�ساب اللغة و تعلم ال�سلوك الجتماعي املنا�سب يف اإطار الثقافة يجعل من 
الأهمية التوجه نحو مرحلة احل�سانة مبزيد من الهتمام والرعاية من خالل نوعية اخلدمات املقدمة  للطفل يف هذه 

املرحلة.
 ولقد حظيت برامج مرحلة الطفولة املبكرة باهتمام عاملي ووطني على حد �سواء  ، وقد اأوىل الأردن  هذه املرحلة  
اهتمام عايل امل�ستوى متثل بجهود �ساحبة اجلاللة  امللكة رانيا العبد اهلل والتي انعك�ست يف �سيا�سات عمل املجل�س 
الوطني ل�سوؤون الأ�رشة  وكان من ثمار ما مت اإجنازه  عدد من امل�ساريع والربامج املتمحورة حول الطفولة والتي ت�سعى 

اإىل  تطور ومناء �سخ�سية الأطفال  بكافة جوانبها  .
ولعل الربامج الرتبوية التي تقدم لالأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة على اختالف فل�سفاتها وتوجهاتها تتفق على 
مبادئ اأ�سا�سية منها م�ساعدة الطفل على النمو املتكامل لكافة اأبعاد �سخ�سيته و توفري اخلربات والأن�سطة مما يحقق له 
ال�ستمتاع مبرحلة الطفولة وا�ستثمارها، ولكي تعده هذه اخلربات للتكيف مع اخلربات املدر�سية واحلياتية يف امل�ستقبل 
و تتفق هذه الربامج واإىل حد بعيد على اأن عوامل ال�ستثارة والبيئة الآمنة والعالقات الدافئة عوامل اأ�سا�سية ت�سكل 

مقومات جناح اأي برنامج.
و هذا ما حر�س املجل�س على مراعاته من خالل هذا الدليل حيث اأنة قد اأنيط  باملجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رشة  منذ 
تاأ�سي�سه العمل على تنفيذ اإ�سرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة قي الأردن و التي ت�سم �سمن حماورها تطوير اخلدمات 

املقدمة لالأطفال اأقل من اأربعة �سنوات . 
رعاية  رابعها - على  �سيما -  ول  �سمن حماورها  الأردن  املبكرة يف  للطفولة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  ركزت  ولقد 
الأطفال يف دور احل�سانة حيث متحور حول عدة اأهداف فمنها التو�سع الكمي يف خدمات دور احل�سانة جتاوبًا مع 
حاجات الأمهات وبخا�سة العامالت منهن بالإ�سافة اإىل تطوير م�ستوى خدمات الرعاية يف دور احل�سانة وحت�سني 
نوعيتها مع مراعاة تعزيز دور الأ�رشة يف هذه اخلدمات  و حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س يف املجتمع و�رشائحه ومناطقه 

اجلغرافية يف ال�ستفادة من خدمات وت�سهيالت دور احل�سانة .
العامة  النتاجات  تطوير  اإىل  الأردن يهدف  احل�سانة يف  لربنامج دور  اأطار عام  بناء  اإىل  برزت احلاجة  ومن هنا 
واخلا�سة التي يتوقع اأن يحققها الطفل يف هذه املرحلة )امليالد اإىل اأربع �سنوات( حيث قام املجل�س الوطني ل�سوؤون 
الأ�رشة بتكليف جمموعة من اخلرباء يف جمال الطفولة املبكرة  باإعداد دليل اأن�سطة للعاملني مع الأطفال اأقل من 

اأربعة �سنوات .
الأن�سطة  النتاجات و  ب�سقّيه  الربنامج  اأعددن هذا  اللواتي  الأ�رشة من اخلبريات  ل�سوؤون  الوطني  يتقدم املجل�س  و 
بال�سكر و التقدير اآملني اأن يجد هذا العمل نفع للعاملني مع الأطفال من امليالد اإىل اأقل من اأربع �سنوات �سواء يف 
دور احل�سانة اأو مراكز رعاية الأطفال ، �ساعني اإىل توفري بيئة تعليمية اآمنة و داعمة تطور  مهاراته  املعرفية و اجل�سمية 
و العاطفية و الجتماعية لي�سبح مواطنًا م�سوؤوًل و منتجًا و فاعاًل يف بناء جمتمعة يف امل�ستقبل ، و ليكون لهذا العمل  

دورًا مكماًل و داعمًا لدور الأ�رشة. 
                                                       الدكتورة هيفاء اأبو غزالة                  
الأمني العام للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�رشة         
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املبادئ العامة املوجهة لتحديد النتاجات التعليمية واإعداد الأن�سطة املالئمة يف املرحلة الالحقة:
1-عملية التطور متعددة الأبعاد، وهذه الأبعاد مرتابطة مثال ذلك فاإن مهارات الطفل اللغوية توؤثر على تفاعله 
الجتماعي، اإن العالقة بني النمو الجتماعي واللغوي متبادلة حيث اأن م�ستوى لغة الطفل ي�سهل النمو الجتماعي، 

كذلك فاإن فر�س التفاعل الجتماعي تتيح الفر�س لتطور اللغة.
2-يتمتع الأطفال بالقدرة والكفاءة حيث اأن كل طفل قادر على الو�سول اإىل خمرجات اأو نتاجات اإيجابية وعليه 

يجب اأن تكون هناك توقعات عالية بالن�سبة جلميع الأطفال ب�رشف النظر عن خلفياتهم وخرباتهم.
3-ينمو الأطفال ب�رشعة متفاوتة حيث اأن كل طفل فريد يف �رشعة تطوره ومنو مهاراته وكفايته، قد يبدي بع�س 
الأطفال تاأخًرا اأو �سعوبة يف الو�سول اإىل نتاج معني مما يتطلب تعديل وتكييف التوقعات لتنا�سب طفاًل معيًنا 

اأو تعديل يف طبيعة اخلربات حتى يتمكن الأطفال من حتقيق النتاجات اخلا�سة بنجاح.
4-يتفاوت الأطفال يف م�ستوى املهارة اأو الكفاية التي ي�سلون اإليها يف جانب من جوانب النمو، ل يتوقع اأن 

يحقق الأطفال يف مرحلة معينة النتاجات اخلا�سة بنف�س الوقت اأو ي�سلون اإىل نف�س م�ستوى الإتقان.
5-اعتمد يف حتديد النتاجات التعليمة على املعرفة بنمو وتطور الأطفال بحيث تكون النتاجات من�سقة مع خ�سائ�س 
اأن توجه عملية تطوير وتنفيذ  اخلربات الرتبوية لكي حتقق اخلربات الفائدة  كل مرحلة، وهذه املعرفة يجب 

الق�سوى لالأطفال.
6-يتعلم الأطفال من خالل الكت�ساف الن�سط لعنا�رش البيئة حيث تكون الأن�سطة مببادرة من الطفل واختيار من املعلمة،

     اإن املق�سود بهذا املبداأ هو حتقيق التوازن عند اإعداد الأن�سطة بني مبادرة الطفل واختيار املعلمة.
7-يتوقع اأن يكون هناك توا�سل بني املعلمة والأ�رشة بحيث تكون الأم على اطالع ومعرفة مبا ت�سعى املعلمة يف 
احل�سانة اإىل حتقيقه من اأهداف لتعمل هي بدورها على امل�ساهمة يف حتقيق هذه الأهداف. ويتوقع اأن تنقل 

املعلمة لالأم هذه الأهداف والتوقعات بالأ�سلوب املنا�سب مل�ستوى الأم التعليمي.
8-تبداأ عملية التعلم عند الطفل منذ حلظة الولدة وهذا يتطلب اأن ت�سمم الأن�سطة التعليمية املنا�سبة لتطور جوانب منو 

الطفل بعد اأن يلتحق باحل�سانة مبا�رشة.
9-اأن التفاعل اليجابي بني الطفل منذ الولدة وبني الرا�سدين حوله عامل اأ�سا�سي يف م�ساعدة الطفل على حتقيق 

النمو املتكامل لأبعاد �سخ�سيته يف مرحلة الطفولة ب�سكل عام.

الفئات العمرية 
 لقد مت اعتماد التق�سيم التايل للمرحلة من امليالد اإىل اأربع �سنوات 

امليالد – 6 اأ�سهر 
6 – 12 �سهر

12 – 18 �سهر
18 – 24 �سهر 
2 – 3 �سنوات
3 – 4 �سنوات 

لقد روعي عند تق�سيم املرحلة العمرية اإىل الفئات الواردة ذكرها ما يلي: 
1-اإن ال�سنوات الأربع الأوىل من عمر الطفل مرحلة منو �رشيع ومن غري املنطقي اأن نتوقع مثاًل من طفل يف عمر 

ال�ستة اأ�سهر اأن يقوم بنف�س اأمناط ال�سلوك التي يقوم بها الطفل يف عمر الأربعة والع�رشين �سهرًا  .
2-روعي اأن يكون التق�سيم اإىل فئات عمرية بحيث تكون التوقعات )النتاجات( مالئمة خل�سائ�س كل فئة عمرية. 
3- روعي اأن يبتعد التق�سيم عن حتديد فئات عمرية ق�سرية جدًا اأو طويلة جدًا وبخا�سة خالل العام الأول والثاين 

وذلك حتى يتم ر�سد اخل�سائ�س الأ�سا�سية يف كل فئة عمرية مما ي�سهل التخطيط لالأن�سطة لحقًا. 
4-اعتمدت الفئة العمرية من �سنتني اإىل ثالث �سنوات ومن الثالث �سنوات  اإىل الأربع �سنوات كفئة ت�سم �سنه 
كاملة لآن تق�سيم اأي من هاتني ال�سنتني اإىل مراحل فرعية يبدو م�سطنعًا ول يي�رش عملية التخطيط لأن�سطة التعلم 

يف هذه ال�سنوات. 

الأبعاد ، املظاهر النمائية 
مت العمل وفق الت�سنيف امل�ستخدم يف حتديد النتاجات لطفل الرو�سة وهو الت�سنيف الذي يلقى قبوًل عامًا وا�ستخدامًا 

وا�سعًا  لدى العاملني يف هذا امليدان وجاء ت�سنيف الأبعاد على النحو التايل  :
النمو اجل�سمي – احلركي   -1

النمو املعريف   -2
النمو اللغوي   -3

النمو الجتماعي والنفعايل  -4

الإجراءات   
1-بداأ العمل بتحديد النتاجات العامة لكل بعد من الأبعاد وذلك يف �سوء الإطالع على عدد من املراجع احلديثة 

يف هذا املجال واملناق�سة بني اأع�ساء الفريق 
2-اعتمدت النتاجات العامة بالن�سبة لبعد معني يف الفئات العمرية املتتابعة بهدف تو�سيح التطور يف النتاج 

العام مع التقدم عرب الفئات
حالت  يف  اأمثلة  هيئة  على  احلالت  بع�س  ويف  �سلوكية  عبارات  هيئة  على  اخلا�سة  النتاجات  3-جاءت 
اأخرى، مما ي�سهل تخطيط الأن�سطة لحقًا ، وقد ترثى هذه النتاجات اخلا�سة  لحقًا من خالل عملية تنفيذ الأن�سطة 

ومالحظة ما يرتتب على ذلك من نتاجات اإ�سافية عند الأطفال.
4-اأتت النتاجات العامة واخلا�سة لتنا�سب الأطفال يف خمتلف املناطق اجلغرافية والجتماعية ولكن من ال�رشوري 
عن  احلديث  عند  املثال  �سبيل  فعلى  املحلية  الثقافة  يف  للطفل  ماألوفة  خربات  الالحقة  الأن�سطة  تعك�س  اأن 
اأن مراحل  الق�سة يف حني  الثقافية يف اختيار  العوامل  تت�سح  الق�سة للطفل،  بقراءة  املتعلقة  النتاجات اخلا�سة 
التفاعل مع الق�سة وفهمها واإعادة �رشد اأحداثها تت�سم بالعمومية لأنها تعك�س النمو املعريف واإن كانت عوامل 

البيئة وخ�سائ�س الأطفال حتفز اأو تعطل تتابع هذه اخلطوات
5-تتحقق النتاجات اخلا�سة اإما نتيجة ملرور الطفل بخربة تعلم مبا�رشة �سبق اأن خطط لها، اأو نتيجة تفاعل عوامل 

الن�سج واخلربات املختلفة التي يتعر�س لها يف احل�سانة 
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التطور اجل�سمي – احلركي - املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش             

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 

النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة
التوازن  باكت�ساب  يبداأ   -1

والتنقل من مكان اإىل اآخر  
1-1.  يثني يديه ب�سكل جزئي ويحافظ عليهما مب�ستوى اأعلى من الكتف 

1-2.  مي�سي وا�سعًا ذراعيه لالأ�سفل 
1-3.  يحمي نف�سه عند الوقوع 

1-4.  يجل�س على الأر�س لفرتة زمنية طويلة 
1-5.  يرفع نف�سه من  و�سعية التمدد اإىل و�سعية اجللو�س 

1-6.  يزحف على يديه وركبتيه 
1-7.  يزحف على الدرج  لالأعلى 

1-8.  يحاول اأن يقف عندما يكون جال�سًا ويعاود اجللو�س مرة اأخرى  
1-9.  يقرف�س على عقبتيه وينه�س ثانيًا 

1-10. ميكن اأن يقف لوحده
1-11. يخطو اخلطوة الأوىل 

1-12. مي�سي عادة بخطوات غري منتظمة وب�ساقني منفرجتني
1-13. يتوقف عندما يقع اأو ي�سطدم بالأ�سياء 

1-14. ميكن اأن يركع/ يحني ج�سمه للجلو�س بدون م�ساعدة
1-15. يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن  

التطور اجل�سمي – احلركي - املهارات احلركية ال�سغرية
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش  

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

ب�سكل  يديه  كلتا  ي�ستخدم   -1
منف�سل 

1-1. يبني  برجًاً من )2-3(  مكعبات 
1-2. يرتب الألعاب على الأر�س

1-3. يجمع الأ�سياء وي�سعها معًا )الليجو(
1-4. مي�سك اأقــــالم الألـــوان م�ستخدمًا م�سكه الكف 

1-5. يقلب �سفحات الكتاب كمجموعة 
1-6. ي�ستطيع اأن ي�سع )1-2( حلقات يف لوحة اأوتاد )عامود م�سند( 

1-7. ينزع  )3-4( قطع من لوحه تركيبية 
1-8. يقدر على نزع بع�سًا من مالب�سه )الطاقية، احلذاء( 

1-9. ي�ستخدم اأقالم التلوين خمططًا عالمات على الورق ب�سكل ع�سوائي
1-10.يخرب�س على الأوراق ب�سكل ع�سوائي 

1-11.يخرب�س وهو مم�سك بقلم الر�سا�س اأو التلوين 
1-12.ي�ستطيــع اإدخـــال حبات اخلــــرز الكبيـــرة خالل اخليط
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ال�سحة وال�سالمة العامة
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1-1.  مي�سك الكاأ�س وي�رشب مب�ساعدة الكبار1- يطور �سلوكيات تكيفية �سحية 
1-2.  مي�سك امللعقة وي�سعها بفمه ومن ثم يلعقها

1-3.  يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن 
1-4.  يرك�س بحذر 

1-5.  مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد   
1-6.   ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه

اجلانب املعريف
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1- يحافظ على النتباه: يركز على 
ولكن  يختارها  التي  الن�ساطات 

يت�ستت ب�سهولة

1-1. يتوقف عن اللعب عندما يتعر�س ملثري جذاب 
1-2. يتمكن من حتديد م�سادر ال�سوت ب�رشعة

1-3. يثابر للو�سول اإىل الألعاب اأو اإىل ما يلفت نظره
1-4. ي�سغي وي�ستجيب عند �سماع اأ�سمه

1-5. يبحث عن �سيء حمدد �سمن جمموعة اأ�سياء )الألعاب( 
1-6. يلعب لعبة التعرف على اأجزاء اجل�سم ) اأجزاء رئي�سيه(

ا�ستخدام  لكيفية  فهمًا  يطور   -2
اأ�سياء  ي�ستخدم  حوله:  من  الأ�سياء 

ماألوفة بطرق متوقعة

يركب قطع اأحجية ب�سيطة  .1-2
مي�سك بلعبته ويعطيها زجاجة احلليب  .2-2

ي�ستمتع باللعب يف و�سع اأ�سياء يف �سندوق    .3-2
يحاول الطفل اإدخال ج�سمه يف ال�سندوق    .4-2

ي�سري اإىل الأ�سياء التي يريدها  .5-2
بني  للعالقة  اأوليًا  فهما  يبدي   -3
طرقًا  ي�ستك�سف  والنتيجة:  ال�سبب 

خمتلفة جلعل �سيء ما يحدث

ي�رشب ويهز لعبة كانت ت�سدر اأ�سوات لتعمل جمددًا  .1-3
مي�سك بيد احلنفية يفتحها ويغلقها لريى املاء ين�ساب ويتوقف  .2-3

يكرر بع�س ال�سلوكيات للح�سول على �سيء حمدد   .3-3

جتميع  نحو  اأوليًا  فهمًا  يبدي   -4
الأ�سياء: يبداأ مبعاجلة الأ�سياء وفقًا 

ل�سفات معينة 

ي�سع حلقات خ�سبية على حامل/عامود  .1-4
ينتقي حبات العنب من �سحن فيه فاكهة متنوعة   .2-4

ي�سري اإىل اأ�سياء حمدده يف الكتب امل�سورة  .3-4
5- يطور ا�سرتاتيجيات حل امل�سكلة: 
ي�ستخدم اأ�سلوب املحاولة واخلطاأ 

يف حل امل�سكالت

5-1. ياأكل املعكرونة باأ�سابعه عندما ل ي�ستطيع اأكلها بامللعقة  
5-2. يحاول اأن يحمل �سندوقًا كبريًا وعندما ل يتمكن من ذلك فاإنه يجره 

5-3. يلم�س نف�سه عندما ي�سعر بالأمل

الإيهامي:  اللعب  يف  ينغم�س   -6
ي�ستخدم الأ�سياء يف اللعب الإيهامي 

كما ي�ستخدمها يف الواقع

6-1.ي�سحب الغطاء ويغطي نف�سه متظاهرًا بالنوم ثم ي�سحك ليعلمك اأنه يتظاهر
يعطي اللعبة زجاجة احلليب  .2-6

يلتقط الهاتف )اللعبة( ويقول "األو"  .3-6

7- يطور مهارة ال�سرتجاع وال�ستدعاء 
ملعلومات من الذاكرة

7-1. يفهم وينفذ اأوامر ب�سيطة
7-2. يتعرف على اأفراد العائلة بال�سور

7-3. يقلد بع�س احلركات ) نطة الأرنب ( 
7-4. يقلد ال�سلوكات اجلديدة عند الآخرين 

اجلانب املعريف- اللغوي
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش  

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

ال�ستقبالية:  اللغة  مهارة  يطور   -1
يبدي فهمًا للكالم الب�سيط الذي يعر�س 

يف �سياق ماألوف   

يفهم املق�سود بعبارات من مثل "اأين اأنفك ؟"  .1-1
يتبع تعليمات ب�سيطة مقرونة بالإ�سارة اأو الإمياءات   .2-1

ميكنه حتديد م�سدر الأ�سوات ب�رشعة   .3-1
ي�ستمع اإىل املو�سيقى وي�ستمتع بها   .4-1

يظهر من خالل ال�سلوك اأنه فهم معنى بع�س الكلمات من خالل �سياقها   .5-1
الطبيعي

يظهر فهمًا لالأ�سياء من خالل ا�ستخدامها )التعريف من خالل الوظيفة(   .6-1
التعبريية:  اللغة  مهارة  يطور   -2
ي�ستخدم الإ�سارات ،اأ�سوات ت�سبه 
يف  واحدة  وكلمة  الكلمات، 

التوا�سل   

2-1. ي�سري اإىل �سورة �سيء ماألوف عندما ي�سمى اأمامه 
2-2. ينطق كلمة واحدة ليعرب من خاللها عن جملة 

2-3. ينخرط يف كالم غري مفهوم – يتحدث بلغته اخلا�سة 
2-4. ي�ستخدم لغة الربقيات من خالل جمع كلمتني معًا ليعرب عن جملة كاملة 

2-5. يجيب على بع�س الأ�سئلة ب�سكل غري لفظي 
2-6. يعرب عن احتياجاته من خالل الإ�سارة باإ�سبعه اأو ال�سياح 

2-7. ي�ستخدم نف�س الكلمة لالإ�سارة للعديد من الأ�سياء 
2-8. ي�سري اإىل اأ�سياء اأو �سور اأو اأحد اأفراد الأ�رشة عندما يطلب منه ذلك 

2-9. ي�ستخدم كلمتني اأو ثالث لي�سف �سخ�س اأو �سيء مع عدم و�سوح اللفظ
2-10. يحاول تقليد لفظ الكلمات الب�سيطة 

2-11. ي�ستجيب مبا�رشة عند مناداته با�سمه
2-12. يحاول الغناء

2-13. يقلد الكبار يف عملية التلفظ وي�ستخدم كلمات قليلة بحما�س �سديد 
2-14. يعرب عن رغباته ومطالبه بالإ�سارة مع ا�ستخدام كلمة اأو اأكرث للتو�سيح 

2-15. يكرر �سبه جملة ق�سرية )ترتدد اأمامه( يف الظروف املنا�سبة
3- ي�ستمتع بالكتب واأن يقراأ له:ينغم�س   
لفرتة ق�سرية عندما يقراأ له وي�ستمتع 

باخلربة 

يقلب �سفحات الكتاب  ويتوقف لينظر ل�سفحة معينة   .1-3
ي�سدر اأ�سوات ويبت�سم عندما يرى يف الكتاب �سور لأ�سياء ماألوفة   .2-3

يبت�سم عندما يرى غالف كتاب ماألوف بالن�سبة له   .3-3
يتفاعل        احلوار:  يف  امل�ساركة   -4
من خالل اإ�ستخدام كلمه واحدة ، 
اأ�سوات ت�سبه الكلمات والإ�سارات 

4-1.  يعرب بكلمة اأو �سوت معني عن التعجب من �سلوك ما 
4-2. يردد كلمة معينة )طابة( عندما يطلب منه اإَح�سار كرته 

4-3. يلفت انتباهه �سيء جديد وي�سري اإليه وقد ي�سميه اإن كان يعرف الكلمة
4-4. يلجاأ اإىل م�سك يد الأم ثم يتوجه اإىل مكان معني طالبًا امل�ساعدة   
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 املهارات الجتماعية – النفعالية 
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش  

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1- يبدي ثقة مبقدمة الرعاية ويندمج 
يف عالقات اجتماعية: يبحث عمن 
يواجه  عندما  الأمن  لتوفري  ياألفهم 
اأ�سخا�س لأول مره اأو يتعر�س ملواقف 

جديدة 

1-1. يف�سل اأن تبقي املربية �سمن جمال روؤيته اأثناء قيامه اكت�ساف البيئة  
1-2. يتوجه اإىل مقدمة الرعاية عند قدوم غرباء  

1-3. يحب اأن يتوا�سل مع الكبار الذين ياألفهم 
1-4. يبداأ يف فح�س احلدود التي و�سعتها مقدمة الرعاية ) امل�سموح ، وغري 

امل�سموح ( 
1-5. يطلب الطفل م�ساعدة الذين ياألفهم بالإمياءات والأ�سوات 

1-6. يبدي فهمًا ب�سيطًا لالآخرين ومييز حاجاتهم ) النتباه لطفل يبكي ( 
1-7. ي�ستمتع مبراقبة الآخرين من حوله 

بال�ستجابة  �سلوكه:يبداأ  الطفل  2-ينظم 
�سلوك  تت�سمن  التي  املربية  لقرتاح 

بديل ملا يرغب الطفل بالقيام به

2-1. مي�سي قرب مقدمة الرعاية عندما يرغب يف اأن مي�سي لوحده دون اأن 
مي�سك بيد مقدمة الرعاية 

2-2. يبتعدعن اجللو�س حتت الطاولة ويجل�س يف مكان اآمن تقرتحه املربية 
3- يظهر تعاطفًا نحو الآخرين: ي�ستجيب 

مل�ساعر الآخرين بت�سجيع من الكبار 
3-1. يتوجه نحو طفل يبكي 

3-2. ي�سحك عندما ي�سحك اأطفال اآخرين 
3-3. يربت على ظهر طفل حتمله مقدمة الرعاية قائلةً : "اإنه مري�س" 

 ( ياألفهم  الذين  من  له  واملريحة  الب�سيطة  لالإمياءات  ايجابيًا  ي�ستجيب   .4-3
يبت�سم اإذا ما ابت�سموا له( 

3-5.يتبادل الطفل التعبري عن العواطف مع الذين ياألفهم)يبادلهم العناق اأو 
القبل اأو الرتبيت(  

4- يظهر حتكمًا يف م�ساعره اخلا�سة : 
لتنظيم  ا�سرتاتيجيات  با�ستخدام  يبداأ 

انفعالته بنف�سه 

4-1. يحمل لعبته املف�سلة عندما ي�سعر بعدم الرتياح 
4-2. يطلب زجاجة احلليب عندما يبكي ملغادرة والدته 

4-3. يظهر نوبات غ�سب اأحيانًا 
4-4. يخبئ وجهه بني يديه عند ارتكاب خطاأ 

4-5. يربط بني النفعالت من جهة وتعبريات الوجه والكلمات من جهة 
اأخرى

4-6.  يح�رش غطاءه اخلا�س ا�ستعدادًا للنوم 
5- يطور �سلوك اللعب : يلعب لفرتة 

ق�سرية مع الأطفال الآخرين
5-1.يجل�س لفرتة ق�سرية قرب طفل ميار�س ن�ساطًا معينًا ينظر ماذا يفعل ويرتكه 

5-2. يلعب جنبًا اإىل جنب مع  طفل اآخر با�ستخدام األعاب �سبيهة
5-3. ي�ستمتع باللعب مع اأخوانه 

5-4. ي�ستمتع باللعب الفردي 
5-5. يقلد الأن�سطة التي يقوم بها الرا�سدون من حوله

يف  ع�سواً  ي�سبح  كيف  يتعلم   -6
جماعة : يبداأ  بامل�ساركة يف الروتني 

اليومي لالأطفال

6-1. يح�رش اإىل املائدة عندما يتواجد باقي الأطفال 
6-2. يبداأ بالنظر اإىل الباب عندما ت�ساعده املربية على لب�س املعطف والقبعة 

ا�ستعدادًا ملغادرة احل�سانة

التطور اجل�سمي -احلركي - املهارات احلركية الكبرية
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1- يظهر زيادة يف التاآزر والتنا�سق  
احلركي 

1-1. يخطو بخطوات متتالية وتكون امل�سافة بني الرجلني قليلة 
1-2. مي�سي بتوازن من دون اأن ميد ذراعيه 

1-3. يرك�س بحذر
1-4. يتمكن من الرك�س وراأ�سه مرفوع وعينيه مثبتة على الأر�س مل�سافة مرت اأو 

مرتين 
1-5. يتمكن من جتاوز العقبات واحلواجز الب�سيطة اأثناء م�سيه 

1-6. مي�سي حاماًل لعبة كبرية
1-7. يرجع اإىل الوراء بطريقة جانبية ليجل�س على كر�سي 

1-8. يرك�س بطريقة اآمنة معتمدًا على كل القدم ويتوقف ب�سهولة
1-9 . ي�سحب ويدفع لعبة كبرية )�سندوق( على الأر�س

1-10. يدفع وي�سحب عربة ذات عجالت اإىل الأمام م�ستخدمًا خيط 

تتطلب  متنوعة  باأن�سطة  يقوم   -2
ا�ستخدام الع�سالت الكبرية 

2-1.  يظهر ا�ستمتاعًا بعملية الت�سلق 
2-2.  يركع على الركب بدون م�ساعدة

2-3.  يجل�س القرف�ساء ليلتقط �سيئًا من الأر�س
2-4.  يتمكن من اجللو�س بعدة اأو�ساع

2-5.  يتمكن من النهو�س من و�سع القرف�ساء عن الأر�س م�ستعينًا بيديه
2-6.  ي�سعد اإىل كر�سي ومن ثم ي�ستدير ويجل�س

2-7.  يت�سلق على الأثاث لينظر من النافذة اأو يفتح الباب وينزل ثانية
2-8.  ي�سعد الدرج مب�ساعدة )م�سك اليد(واأحيانًا ينزله )مب�ساعدة( 

2-9.  ي�سعد وينزل الدرج مم�سكًا الدرابزين اأو احلائط وا�سعًا قدميه على نف�س 
الدرجة

2-10. يجل�س على دراجة ب3عجالت ويجرها لالأمام واخللف م�ستعينًا 
بقدميه 

2-11. يرمي بكرة لالأمام دون اأن يقع ويرك�س باجتاه الكرة كي يركلها
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التطور اجل�سمي - احلركي- املهارات احلركية ال�سغرية
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1-يظهر حتكمًا وتطورًا متزايدًا يف 
التاآزر ما بني حركة    العني واليد 
بينما يقوم مبهارات حركية ب�سيطة

1-1.  ير�سم )يخرب�س(  دوائر و خطوط
1-2.  يلتقط الأ�سياء ال�سغرية 

1-3.  يبني برجًا من 6 مكعبات  اأو اأكرث
1-4.  يركب ثالث قطع من لوحة تركيبية 

1-5.  ينزع الأغلفة عن الأ�سياء ) احللوى( 
1-6.  يقلب من �سفحتني اإىل ثالث �سفحات من كتاب يف املرة الواحدة 

1-7.  ي�ستطيع اأن ي�سع �ست حلقات يف لوحة اأوتاد ) عامود م�سند (

ال�سحة وال�سالمة العامة
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

1-1. يطعم نف�سه ب�سكل كامل با�ستخدام امللعقة1- يطور �سلوكيات تكيفية �سحية 
1-2. يطلب الطعام وال�رشاب و يلب�س لوحده احلذاء والطاقية 

1-3. يحاول خلع الفوطة عندما يخلع بنطاله
1-4. ي�ساعد اأثناء تغيري الفوطة اأو الذهاب اإىل احلمام

1-5. يفهم اأنه ميكن اأن يوؤذي نف�سه اإذا ما اقرتب من م�سدر خطر )النار(
1-6. يعرب) اأحيانا( لفظيًا عن حاجته ل�ستخدام احلمام يف الوقت املنا�سب

1-7. يبداأ بالتمكن من غ�سل يديه ولكنه بحاجة للم�ساعدة لتجفيفهما

اجلانب املعريف
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

يكمل  النتباه:  على  يحافظ   -1
ن�ساط ما بالرغم من امل�ستتات

1-1. ينظر اإىل الآخرين  اأثناء لعبه لفرتة ب�سيطة ثم ي�ستمر باللعب 
1-2. يقلد بناء برج من 6-8 من املكعبات

1-3. يدير ال�سورة اإىل و�سعها ال�سحيح
1-4. ي�سري اإىل اأجزاء من ج�سمه عندما يطلب منه ذلك )اأكرث تف�سياًل(  

2- يطور فهما اأوليًا لكيفية ا�ستخدام 
لكي  يخطط  حوله:  من  الأ�سياء 
من  مهمة  لأداء  الأ�سياء  ي�ستخدم 

خطوة واحدة

2-1. ي�ستخدم قطعة قما�س لعمل مالب�س للعبة
2-2. ي�سحب و�سادة نحوه للح�سول على اللعبة التي على الو�سادة 

2-3. ي�ستخدم ع�سا ) املكن�سة( ليخرج الكرة من مكان �سيق 

للعالقة  اأوليًا  فهما  يبدي    -3  
اأن  يتوقع  والنتيجة:  ال�سبب  بني 
ل�سلوكه  والأ�سياء  النا�س  ي�ستجيب 

بطرق معينة

3-1. يطلب اإعادة  قراءة الق�سة منتظرًا رد فعل من يقراأ الق�سة   
3-2.  ي�سع ال�رشيط داخل امل�سجل وي�سغط على الكب�سة جلعله يعمل 

3-3. يربط ربطًا  اأوليًا  بني ال�سلوك وما يرتتب عليه من نتيجة )اإ�سعال  
ال�سوء و اإطفاوؤه (

3-4. يطبق عالقات ال�سبب والنتيجة )ي�رشب الطبل لي�سمع �سوته، يكب�س 
الزر ليعمل التلفاز(

3-5. ي�ستجيب الطفل لأغاين الأطفال بامل�ساركة

يبداأ  الأ�سياء:  اأوليًا نحو جتميع   4-يبدي فهما 
مبطابقة الأ�سياء املت�سابهة

4-1. يلعب األعابًا ب�سيطة ملطابقة ال�سور
4-2. ي�سع املكعبات الزرقاء بجانب بع�سها

4-3. يطلق اإ�سم احليوان الذي يعرفه على حيوانات اأخرى )يرى �سورة 
حمار ويقول عنها ح�سان(

4-4. يتمكن من اإرجاع الأ�سياء اخلا�سة به اإىل مكانها 

ي�ستمر  امل�سكلة:  حل  ا�سرتاتيجيات  يطور   -5
يف ا�ستخدام اأ�سلوب  املحاولة واخلطاأ حلل 

امل�سكالت

5-1. يحرك قطع الأحجية باأو�ساع متعددة حتى تاأخذ مكانها ال�سحيح
5-2. يبحث بعدة اأماكن عن لعبة لي�ست يف جماله الب�رشي )ل يراها(

5-3. يدير ال�سورة اإىل و�سعها ال�سحيح
5-4. يجرب ا�ستخدام اأ�سياء متعددة حلل م�سكلة

�سيء  يبدل  الإيهامي:  اللعب  ينغم�س يف   -6
ب�سيء اآخر يف اللعب الإيهامي

6-1.  يدفع باملكعبات على الأر�س على اأنها �سيارة
6-2. ي�سع وعاًء معكو�سًا على راأ�سه على اأنه قبعة

وال�ستدعاء  ال�سرتجاع  مهارة  يطور   -7
ملعلومات من الذاكرة

7-1. يتعرف على الأ�سياء والأ�سخا�س م�سريًا لها عندما يطلب منه ذلك
7-2. ي�سري اإىل نف�سه بال�سم ويتعرف على �سورته باملراآة

7-3. ي�سري اإىل اأجزاء اجل�سم عندما يطلب منه ذلك 
7-4. ي�سري اإىل الأ�سياء يف الكتب امل�سورة وي�سميها 

7-5.يقلد الطفل الأ�سياء و اأ�سواتها وحركاتها بعد اختفائها)تقليد موؤجل(
7-6. ي�سبح لديه القدرة على متثيل اأداء الآخرين

7-7. يجد الأ�سياء التي اختفت من اأمامه
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 اجلانب املعريف – اللغوي
      للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

ال�ستقبالية  اللغة  مهارة  يطور   -1
التعليمات  لفهم  بداية  يبدي   :

الب�سيطة، الأ�سئلة ، والق�س�س 

1-1. ي�سغي باهتمام للمحادثات العامة 
1-2. يتبع التعليمات دون اأن ترافقها اأي من التلميحات اأو الإ�سارات

1-3. يفهم معنى بع�س الأفعال الب�سيطة مثل ياأكل وينام
1-4. ميكنه فهم اأ�سوات اآتية من غرفة اأخرى 

2-يطور مهارة اللغة التعبريية: يعرب 
عن نف�سه با�ستخدام كلمات مفردة 

اأو �سبه جملة  

2-1. ينطق جمل موؤلفة من كلمتني اأو ثالثة 
2-2.  ي�سمي اأ�سياء واأ�سخا�س ماألوفني 

2-3.  ي�ستجيب لتعليمات من خطوتني 
2-4.  ي�ستمر يف ا�ستخدام اللغة الربقية 

2-5.  يزداد عدد الأ�سياء التي ي�سري اإليها عند الطلب منه ذلك
2-6.  يتحدث مع نف�سه اأثناء اللعب 

2-7.  يكرر كلمات من جمل 
2-8.  ي�سارك الأغاين والإيقاعات يف احل�سانة 

2-9.  ي�ساأل عن اأ�سماء الأ�سياء والأ�سخا�س 
2-10. يتمكن من التحدث بكلمات مفهومة بن�سبة 25% تقريبًا

2-11. ي�سري اإىل نف�سه بال�سم 
2-12. يطلب الأ�سياء املاألوفة واملعروفة لديه بال�سم 

2-13. يقلد اأ�سوات احليوانات 
2-14. يبداأ با�ستخدام ال�سمري من مثل ) اأنا اأو يل( 

2-15. يبداأ با�ستخدام �سيغة النفي

له:  يقراأ  واأن  بالكتب  ي�ستمتع   -3
حمتوى  مع  اأكرب  ب�سكل  ينغم�س 

الكتاب الذي يقراأ له 

ي�ستمتع عند القراءة له   .1-3
يظهر انغما�سًا متزايدًا يف حمتوى الكتاب الذي يقراأ به  .2-3

ي�سري اإىل �سورة حيوان معني عند تقليد �سوته   .3-3
يعيد لفظ الكلمات التي تتكرر يف الق�س�س  .4-3

4- امل�ساركة باحلوار : يبادر للحوار 
با�ستخدام الكلمات 

4-1. يبحث عن �سيء يخ�سه ) طابته ( وي�ساأل اأمه عن مكانها 
4-2. يعر�س امل�ساعدة  عند مراقبة الأم تقوم بعمل 

4-3. يحدث اأمه عن اللعبة ) نائمة ( 

املهارات الجتماعية – النفعالية
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل ان يكون قادرًا على ان:
النتاجات اخلا�سةالنتاجات العامة

الرعاية  مبقدمة  ثقة  يبدي   -1
ويندمج يف عالقات اجتماعية: 
ل  الذين  الأطفال  مع  يتفاعل 
يعرفهم واملواقف اجلديدة بارتياح 
متزايد عندما يكون بالقرب من 

الرا�سدين الذين ياألفهم. 

يلعب مع املربية الأ�سا�سية وينظر للتاأكد من وجود مقدمة الرعاية  .1-1
يلعب / ي�ستخدم لعبة جديدة فقط بوجود مقدمة الرعاية   .2-1

ي�ستمتع  ب�سحبة الآخرين بوجود مقدمة الرعاية  .3-1
يقل خوفه من الغرباء بوجود كبار ماألوفني له   .4-1

ي�ستخدم ا�سمه اإ�سارة لذاته عندما يتحدث مع الآخرين   .5-1
يظهر تعلقًا �سديدًا بالكبار وخا�سة عند املر�س اأو اخلوف   .6-1

2- ينظم الطفل �سلوكه : يتبع تعليمات ب�سيطة 
ويفح�س احلدود اأحيانًا

2-1.  ي�سارك يف عملية جمع الألعاب عندما تطلب مقدمة الرعاية ذلك 
ويرى اأن باقي الأطفال ي�ساركون يف ذلك .

2-2.  يحاول ال�ستمرار يف اللعب عندما تعطي مقدمة الرعاية تعليمات 
اإنهاء اللعب ولكنه ي�ستجيب عند تكرار الطلب من مقدمة الرعاية 

الآخرين:  نحو  تعاطفًا  يظهر   -3
لالآخرين  اأن  ب�سيطًا  وعيًا  يظهر 
عما  تختلف  وم�ساعر  حاجات 

لديه 

يتعرف على م�ساعر الآخرين )�سعيد - حزين(  .1-3
يح�رش �سيئًا للتخفيف عن الآخرين )يح�رش مندياًل لوالدته..(  .2-3

ي�ساأل عن �سبب بكاء طفل عندما يرى طفاًل يبكي   .3-3
يتحدث عن ما ي�سعر به بطل الق�سة امل�سورة التي تروى له   .4-3

م�ساعره  يف  حتكمًا  يظهر   -4
ا�سرتاجتيات  ي�ستخدم   : اخلا�سة 

يتعلمها من الكبار 

4-1.  يطلب من املربية التدخل عندما يتعر�س لأذى 
4-2.  يقول  "ل" عندما ياأخذ اأحد الأطفال لعبته وينظر اإىل مقدمة املربية

يظهر معار�سة عند عدم اإر�ساء حاجاته    .3-4
4-4. يظهر حالت من الغ�سب والنفعال عند الإحباط 

4-5. يظهر ا�ستياء عند اهتمام مقدمة الرعاية باأطفال اآخرين 
4-6.  يظهر مقاومة ومترد عندما يخيب اأمله

يبداأ يف  اللعب:  �سلوك  يطور   -5
)يلعب  املوازي  اللعب  ممار�سة 

بقرب الآخرين ولي�س معهم(

5-1.  يلعب  بالرمل لوحده قريبًا )بجانب( اأطفال اآخرين ميار�سون نف�س 
اللعبة 

5-2.  ينهمك باللعب الوظيفي )مي�سك املكن�سة ويلعب بها( 
5-3.  يتتبع والديه داخل البيت ويقلد اأعمالهم من خالل اللعب 

يف  ع�سوًا  ي�سبح  كيف  يتعلم   -6
جماعة : يبداأ يف تقبل اأن حاجات 

الآخرين مهمة كحاجاته 

6-1. يقدم لطفل قطعة من املعجون 
6-2. يتعلم اأن ينتظر دوره اأثناء اللعب 

6-3. يتحرك لإف�ساح املجال لطفل اأخر ليجل�س على كر�سي  بجواره على 
الطاولة 

7-يطور ا�ستقاللية ذاتية: يعتمد على 
نف�سه تدريجيًا يف مواقف متعددة

7-1. يحاول اأن يطعم نف�سه با�ستخدام امللعقة 
7-2. يحاول اأن يلب�س حذاءه اأو قبعته

7-3. يدافع عما بحوزته وينظر اإليه على اأنه يخ�سه 



ال�سهر الأول
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الأ�سبوع الأولال�سهر الأول 

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-1. يبني  برجًاً من )2-3(  مكعبات.

ا�سم الن�ساط 
قلعتي اجلميلة

الأدوات:
واألوان  خمتلفة  باأحجام  املكعبات  من  جمموعة 

خمتلفة ، مفر�س 

التطبيق:
املكعبات  وت�سع  املفر�س  على  الطفل  املربية  ت�سع 
اأي  اإعطائه  دون  يريد  ما  ليبني  ترتكه  و  اأمامه 
تعليمات و تالحظ املربية مدى متكن الطفل من بناء 

برجًاً من )2-3(  مكعبات.

املهارات احلركية الكبرية
1-1. يثني يديه ب�سكل جزئي ويحافظ عليهما 

مب�ستوى اأعلى من الكتف.

ا�سم الن�ساط 
القطار ال�رشيع

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
املنا�سب  املكان  يف  الأطفال  املربية  جتمع 
الأكتاف  من  بع�س  مي�سكون  كيف  وتعلمهم 
الأمام  ت�سري هي يف  ثم  قطارًا طوياًل  لي�سكلوا 

وتقول لهم "هيا نغنى معًا" :
)اأنا القطار ال�رشيع توتو، اأ�سري على �سكة احلديد 
توتو اأحمل معي كل الأولد توتو اأطوف بهم 

بالبالد توتو اأنا القطار ال�رشيع توتو( .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. مي�سك الكاأ�س وي�رشب مب�ساعدة الكبار

ا�سم الن�ساط 
كيف ن�رشب بالكوب ؟

الأدوات:
كوب من احلليب

التطبيق:
الكوب  وت�سع  الطاولة  الطفل على  املربية   جتل�س 
لالأطفال  جدًا  مهم  احلليب  اإن  له:  وتقول  اأمامه  
بحمل  وت�ساعده  الطفل  يد  ثم مت�سك  باهلل  ت�سمي  و 

الكوب لي�رشب .

توجيه:
يجب ان يكون الكوب منا�سب لعمر الطفل.

اجلانب املعريف
1-1. يتوقف عن اللعب عندما يتعر�س ملثري جذاب

ا�سم الن�ساط 
�سندوق ال�سكال

الأدوات:
مكعبات ،طاولة ،كر�سي ، دمية تتحرك .

التطبيق:
وت�سع  الطاولة  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
املكعبات اأمامه ليبداأ باللعب بها ويف اإثناء لعب 
الطفل حت�رش املربية الدمية وت�سغلها بالقرب منه و 
تالحظ  كيف ينتبه الطفل على اللعبة ويتوقف عن 

اللعب باملكعبات .
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اجلانب املعريف- اللغوي 
1-1. يفهم املق�سود بعبارات من مثل )اأين اأنفك(

ا�سم الن�ساط 
اين انفي ؟

الأدوات:
دمية �سغرية

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املخ�س�س وتقول 
للطفل "هذه دمية" ثم ت�ساأل الطفل اأين )الراأ�س،  
 ، )راأ�سك  اأين  ت�ساأله  ثم  من  الفم(؟    ، الأنف 

اأنفك، فمك( ؟ 
راأ�سه،  باإ�سبعه على  تراقب املربية الطفل وهو ي�سري 

اأنفه و فمه .

املهارات الجتماعية – النفعالية
1-2. يتوجه اإىل مقدمة الرعاية عند قدوم غرباء . 

ا�سم الن�ساط 
املزارع

التطبيق:
احلديقة  وت�سف  احلديقة  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
للطفل وت�سمي اأ�سياء من حوله  وترتكه لرياقب ما 

حوله  .
تالحظ املربية اأن الطفل يتوجه اإليها عند قدوم  اأي 

�سخ�س غريب .   

املهارات الجتماعية – النفعالية
1-1. يف�سل اأن يبقى مقدمة الرعاية �سمن جمال 

روؤيته يف اأثناء قيامة باكت�ساف البيئة.  

 تتابع املربية الطفل وتالحظ انه يف�سل اأن يبقى  �سمن 
جمال روؤيتها يف اأثناء قيامة باكت�ساف البيئة.  

الأ�سبوع الثاينال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
1-2. مي�سي وا�سعًا ذراعيه لالأ�سفل

ا�سم الن�ساط 
ريا�سة ال�سباح

الأدوات:
بع�س الأدوات الريا�سية مثل الكرات اأو الأطواق اأو 

درجات �سغرية.

التطبيق:
ت�ستقبل املربية الأطفال يف ال�سباح  وتاأخذهم  اإىل 
تراقب  و  معهم  باللعب  وتبداأ  املنا�سب  املكان 

الطفل وهو مي�سي وا�سعًا ذراعيه لالأ�سفل .

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2. يرتب الألعاب على الأر�س

ا�سم الن�ساط 
ادفع ال�سندوق

الأدوات:
�سندوق فارغ ، األعاب باأحجام خمتلفة

التطبيق:
على  منا�سب  مكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
وتبعرث  اأمامه  الفارغ  ال�سندوق  ت�سع  و  الأر�س 
الألعاب  برتتيب  تبداأ  ثم  من   ، حوله  الألعاب 
و  معها  الألعاب  يرتب  اأن  الطفل  من  وتطلب 
تالحظ املربية مدى متكن الطفل من ترتيب الألعاب 

على الأر�س .



23 22

اجلانب املعريف اللغوي
اأو  بالإ�سارة  مقرونة  ب�سيطة  تعليمات  يتبع   .2-1

الإمياءات
ا�سم الن�ساط 

اأح�رش يل اللعبة 
الأدوات:

ل �سيء 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س و ت�سري اإىل 
لعبته وتطلب منه اأن يح�رش لها لعبته املف�سلة ليلعب 
بها، تراقب الطفل وهو يذهب لإح�سار لعبته و من 

ثم جتل�س مع الطفل وتلعب معه .

اجلانب املعريف
1-2. يتمكن من حتديد م�سادر ال�سوت ب�رشعة .

�ستالحظ  املراقبة حيث  النتاج من خالل  يتحقق هذا 
ال�سحيح مل�سدر  بالجتاه  راأ�سه  يدير  الطفل  اأن  املربية 

ال�سوت

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. مي�سك الكاأ�س وي�رشب مب�ساعدة الكبار

ا�سم الن�ساط 
كيف ن�رشب بالكوب ؟

الأدوات:
كوب من احلليب

التطبيق:
اأمام  الكوب  وت�سع  الطاولة  على  املربية  جتل�س 
لالأطفال  جدًا  مهم  احلليب  اأن  له  وتقول  الطفل 
بحمل  وت�ساعده  الطفل  يد  ثم مت�سك  باهلل  ت�سمي  و 

الكوب لي�رشب منه.

توجيه:
يجب ان يكون الكوب منا�سب لعمر الطفل

اجلانب املعريف
1-3. يحب اأن يتوا�سل مع الكبار الذين ياألفهم

ا�سم الن�ساط 
ها قد اأتى

الأدوات:
اأدوات الطعام اخلا�سة بالطفل 

التطبيق:
عاملة  ودخول  لالأكل  الأطفال  تناول  اأثناء  يف 
اأن  املربية احلديث معها  وتالحظ  تتبادل  النظافة ، 
�سخ�س  اأنها  اعتبار  على  معها  يتوا�سلون  الأطفال 

ماألوف لديهم يرونها يوميًا.
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املهارات احلركية الكبرية
1-3. يحمي نف�سه عند الوقوع .

تالحظ املربية اأن الطفل يحمي نف�سه عند الوقوع يف 
مواقف متعددة .

املهارات احلركية ال�سغرية
1-3. يجمع الأ�سياء وي�سعها معًا )الليجو(

ا�سم الن�ساط 
اأجمع األعابي

الأدوات:
�سندوق ليجو

التطبيق:
تالحظ   و  ليلعب  الطفل  اأمام  ال�سندوق  املربية  تفرغ 
الطفل وهو  يجمع قطع الليجو وي�سعها معًا يف 

ال�سندوق

الأ�سبوع الثالثال�سهر الأول 

اجلانب املعريف
1-3. يثابر للو�سول اإىل الألعاب اأو اإىل ما يلفت 

نظره

ا�سم الن�ساط 
اأحب الألعاب

الأدوات:
�سندوق   ، للطفل  املحببة  الألعاب  من  جمموعة 

كرتون اأو علبة .

التطبيق:
املنا�سب على  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الأر�س و ت�سع ال�سندوق اأمامه  والألعاب بداخله 
و تراقب الطفل وهو يكرر حماولت فتح ال�سندوق 

للو�سول لالألعاب .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. مي�سك الكاأ�س وي�رشب مب�ساعدة الكبار

ا�سم الن�ساط 
كيف ن�رشب بالكوب ؟

الأدوات:
كوب من احلليب

التطبيق:
اأمام  الكوب  وت�سع  الطاولة  على  املربية  جتل�س 
لالأطفال  جدًا  مهم  احلليب  اأن  له  وتقول  الطفل 
بحمل  وت�ساعده  الطفل  يد  ثم مت�سك  باهلل  ت�سمي  و 

الكوب لي�رشب منه.

توجيه:
يجب ان يكون الكوب منا�سب لعمر الطفل .
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املهارات الجتماعية – النفعالية
مقدمة  ت�سعها  التي  احلدود  فح�س  يبداأ يف   .4-1

الرعاية ) امل�سموح، وغري امل�سموح ( .

ا�سم الن�ساط 
املكعبات للعب

الأدوات:
�سندوق مكعبات .

التطبيق:
بو�سع  تبداأ  الأطفال و  اأمام   املكعبات  املربية  ت�سع 
املكعبات يف ال�سندوق ، يف حال اأن يبداأ الطفل 
املربية  توجه   ، الأطفال  على  املكعبات  برمي 

الطفل بعدم رمي املكعبات على الآخرين .
لفح�س  الرمي  �سلوك   الطفل يف  �سي�ستمر  مالحظة: 

احلدود

اجلانب املعريف - اللغوي
1- 3. ميكنه حتديد م�سدر الأ�سوات ب�رشعة.

يتحقق هذا النتاج باملراقبة حيث �ستالحظ املربية اأن الطفل ميكنه حتديد م�سدر الأ�سوات يف مواقف متعددة 
ب�رشعة .

اجلانب املعريف - اللغوي
1-4. ي�ستمع اإىل املو�سيقى وي�ستمتع بها.

تالحظ املربية اأن الطفل ي�ستمع اإىل املو�سيقى وي�ستمتع بها .

اجلانب املعريف - اللغوي
1-5. يظهر من خالل ال�سلوك اأنه فهم معنى بع�س الكلمات من خالل �سياقها الطبيعي.

يتحقق هذا التمرين باملالحظة حيث اأن املربية خالل احلديث مع الطفل �ستالحظ فهمه ملعنى بع�س الكلمات من 
خالل �سياقها الطبيعي.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-4. مي�سك اأقالم الألوان م�ستخدمًا م�سكه الكف

ا�سم الن�ساط 
حو�س ال�سمك

الأدوات:
خم�سة،  عدد  اأ�سماك  اأ�سكال  كبرية،  اأحذية  كرتونة 
اأوراق ملونة �سغرية للتزيني، ورق كورني�س، �سمغ، 

األون زرقاء �سمعية.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املنا�سب و تلون 
معه  ال�سندوق  باللون الأزرق وتالحظ كيف مي�سك 

اأقالم الألوان م�ستخدمًا م�سكة الكف .
تزين مع الطفل ال�سندوق بالورق امللونة و الكورني�س  
مع  تلون  يوم  كل  و يف  ال�سمك  كحو�س  ليكون 

الطفل �سمكة وتل�سقها له يف �سندوقه اخلا�س .

الأ�سبوع الرابعال�سهر الأول 

املهارات احلركية الكبرية
1-3. يحمي نف�سه عند الوقوع.

تالحظ املربية اأن الطفل يحمي نف�سه عند الوقوع يف 
مواقف متعددة .
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اجلانب املعريف- اللغوي
ا�ستخدامها  خالل  من  لالأ�سياء  فهمًا  يظهر   .6-1

)التعريف من خالل الوظيفة(

ا�سم الن�ساط 
املنزل

الأدوات:
لعبة لغرفة اجللو�س ، مطبخ  ، طاولة كوي. 

التطبيق:
تاأخذ الطفل اإىل املنطقة املخ�س�سة و جتل�س بجانب 
ركن  يف   باللعب  الأطفال  يبداأ  ثم  من  و  الطفل 
الطعام  لو�سع  ال�سغرية  ال�سحون  م�ستخدمني  املطبخ 
بها ، وطاولة الكوي واملكواة لكي مالب�س الدمية. 

اجلانب املعريف
1-4. ي�سغي وي�ستجيب عند �سماع اإ�سمه

يتحقق هذا التمرين باملالحظة حيث اأن املربية �ستالحظ 
با�سمة يف  تنادي  عندما  لها  �سي�ستجيب  الطفل  اأن 

مواقف متعددة

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. مي�سك الكاأ�س وي�رشب مب�ساعدة الكبار

ا�سم الن�ساط 
كيف ن�رشب بالكوب ؟

الأدوات:
كوب من احلليب .

التطبيق:
اأمام  الكوب  وت�سع  الطاولة  على  املربية  جتل�س 
لالأطفال  جدًا  مهم  احلليب  اأن  له  وتقول  الطفل 
بحمل  وت�ساعده  الطفل  يد  ثم مت�سك  باهلل  ت�سمي  و 

الكوب لي�رشب منه.

توجيه:
يجب ان يكون الكوب منا�سب لعمر الطفل .

املهارات الجتماعية – النفعالية
لديه  ياألفهم  الذين  م�ساعدة  الطفل  يطلب   .5-1

بالإمياءات والأ�سوات

ا�سم الن�ساط 
ها قد اآتى

الأدوات:
اأدوات الطعام اخلا�سة بالطفل .

التطبيق:
اأثناء تناول الأطفال لالأكل ودخول عاملة النظافة ، 
وهم  الأطفال  وتراقب  معها  احلديث  املربية  تتبادل 
يطلبون منها بالإ�سارة اأو بكلمات املاء لل�رشب اأو 

�سيء اأخر .



ال�سهر الثاين
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املهارات احلركية ال�سغرية
م�سكه  م�ستخدمًا  الألـــوان  اأقــــالم  مي�سك   .4-1

الكف
ا�سم الن�ساط 
حو�س ال�سمك

الأدوات:
خم�سة،  عدد  اأ�سماك  اأ�سكال  كبرية،  اأحذية  كرتونة 
اأوراق ملونة �سغرية للتزين، ورق كورني�س، �سمغ، 

األون زرقاء �سمعية .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املنا�سب و تلون 
معه  ال�سندوق  باللون الأزرق وتالحظ كيف مي�سك 

اأقالم الألوان م�ستخدمًا م�سكة الكف .
تزين مع الطفل  ال�سندوق بالورق امللون و الكورني�س  
مع  تلون  يوم  كل  يف  و  ال�سمك  كحو�س  ليكون 

الطفل �سمكة وتل�سقها له يف �سندوقه اخلا�س به.

الأ�سبوع الأولال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
1-4. يجل�س على الأر�س لفرتة زمنية طويلة

تتابع املربية الطفل وتالحظ الطفل  وهو يجل�س لفرتات 
طويلة اأثناء اللعب اإذا كان م�ستمتع بها

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. مي�سك الكاأ�س وي�رشب مب�ساعدة الكبار

ا�سم الن�ساط 
كيف ن�رشب بالكوب ؟

الأدوات:
كوب من احلليب .

التطبيق:
اأمام  الكوب  وت�سع  الطاولة  على  املربية  جتل�س 
لالأطفال  جدًا  مهم  احلليب  اإن  له  وتقول  الطفل 
بحمل  وت�ساعده  الطفل  يد  ثم مت�سك  باهلل  ت�سمي  و 

الكوب لي�رشب منه.

توجيه:
يجب ان يكون الكوب منا�سب لعمر الطفل.

اجلانب املعريف
اأ�سياء  1-5. يبحث عن �سي حمدد �سمن جمموعة 

)الألعاب(

ا�سم الن�ساط 
اأبحث عن كرتي

الأدوات:
جمموعة من الألعاب الأ�سفنجية ، �سندوق.

التطبيق:
املنا�سب على  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الأر�س و ت�سع ال�سندوق اأمامه والألعاب بداخله 
و من ثم تطلب من الطفل اأن يبحث يف ال�سندوق 
ال�سندوق  الكره يف  الطفل  يجد  كرة وعندما  عن 

تثني على عمله .

اجلانب املعريف - اللغوي
2-1. ي�سري اإىل �سورة �سيء ماألوف عندما ي�سمى 

اأمامه .

ا�سم الن�ساط 
اأ�سياء من حويل

الأدوات:
�سور كبرية )بيت ، �سجره ، �سيارة ، كر�سي ، دمية ( 

، كر�سي، طاوله.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على طاولة و تعر�س ال�سور 
عليه وت�سمي كل �سوره مبفردها وت�ساأل الطفل عن 
ال�سورة وتقول : ارين  �سورة : البيت ، ال�سجرة ، 

ال�سيارة ...  
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املهارات الجتماعية – النفعالية
1-6. يبدي فهمًا ب�سيطًا لالآخرين ومييز حاجاتهم 

) النتباه لطفل يبكي (

ا�سم الن�ساط 
ل تبكي يا �سديقي

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
عند تنفيذ الأن�سطة يف احل�سانة  و عندما  يبكي طفل  
من الأطفال ، تراقب املربية الطفل وهو  يتوقف عن 

اللعب باللعبة والنظر للطفل الذي يبكي .

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثاين

املهارات احلركية الكبرية
و�سعية  اإىل  التمدد  و�سعية  من   نف�سه  يرفع   .5-1

اجللو�س .

ا�سم الن�ساط 
اأجل�س لوحدي

الأدوات:
�سندوق فارغ ، األعاب باأحجام خمتلفة .

التطبيق:
على  منا�سب  مكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
اأمامه   والألعاب  الفارغ  ال�سندوق  ت�سع  و  الأر�س 
يف  الألعاب  ي�سع  اأن  الطفل  من  تطلب  ثم 
ال�سندوق وتالحظ متكن الطفل من رفع نف�سه من 

و�سعية التمدد اإىل و�سعية اجللو�س .

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-5. يقلب �سفحات الكتاب كمجموعة

ا�سم الن�ساط 
اقلب ال�سفحة

الأدوات:
كتاب م�سور

التطبيق:
تعطيه  و  املخ�س�س  املكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يقلب  اأن  يحاول  وهو  تراقبه  وهي  الكتاب 
على  قدرته  ومدى  اأ�سابعه  م�ستخدمًا  ال�سفحات 

التحكم يف ذلك .
الطفل  �ساأل  حال  ويف  مبفرده  يعمل  الطفل  ترتك 

عن ال�سورة اأو ا�سمها جتاوبه .
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-2. مي�سك امللعقة وي�سعها بفمه ومن ثم يلعقها

ا�سم الن�ساط 
ملعقتي

الأدوات:
ادوات طعام الطفل 

التطبيق:
ت�رشح املربية للطفل ماذا يجب اأن نفعل قبل الأكل 
وتاأخذ الطفل اإىل احلمام ليغ�سل يديه و تقول له 
الثياب نظيفة  : )الآن �سن�سع املريول حتى تبقى 
و  امللعقة  و  ال�سحن  نح�رش  لكي  معي  تعاىل   ،

الكوب اخلا�س بك ( .
ت�سع الأغرا�س على الطاولة املخ�س�سة للطعام و حت�رش 
الطعام وجتل�س مع الطفل على الطاولة لكي ياأكل 

و تقول : )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( .
وي�سعها   امللعقة  مي�سك  وهو  الطفل  املربية  ت�ساعد 

يف فمه ومن ثم يلعقها.

اجلانب املعريف
1-6. يلعب لعبة التعرف على اأجزاء اجل�سم )اأجزاء 

رئي�سيه(

ا�سم الن�ساط 
لعبة اأين ؟

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املخ�س�س ومن ثم 

ت�ساأله: اأين راأ�سك ، يدك ، اأرجلك ... ؟ 

اجلانب املعريف - اللغوي 
2-2. ينطق كلمة واحدة ليعرب من خاللها عن جملة

ا�سم الن�ساط 
عائلتي اجلميلة

الأدوات:
 ، ومرافقه  البيت  لغرف  و  للعائلة  �سور  جمموعة 

كرتون اأبي�س ، �سمغ.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املخ�س�س وت�ساأله 

عن اأفراد العائلة مثاًل : ) اأين بابا ؟ (
ليعرب فيها  الطفل بكلمة واحدة مثل )�سغل(  يجيب 

اأن بابا ذهب لل�سغل .
 و من ثم ت�ساأله عن غرف البيت ومرافقه مثاًل ) ماذا 
تفعل ماما يف املطبخ ؟ ( قد يجيب الطفل بكلمة 

)حليب( .
اللوحة  وتعلق  الأبي�س  الكرتون  على  ال�سور  تل�سق 

يف مكان ي�سهل على الطفل م�ساهدتها

املهارات الجتماعية – النفعالية
1-7. ي�ستمتع مبراقبة الآخرين من حوله

ا�سم الن�ساط 
طار يف الهواء

الأدوات:
جمموعة من املناديل امللونة .

التطبيق:
و  للعب  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
تقوم بعر�س املناديل اأمامه ثم تقوم برمي املناديل 
اإىل الأعلى وترفع املربية يديها اإىل اأعلى لتم�سك 
املناديل و تراقبه اإذا قام بتقليدها ورفع يداه و من 

ثم تكرر التمرين من اأربع اإىل خم�س مرات .
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املهارات احلركية الكبرية
و�سعية  اإىل  التمدد  و�سعية  من   نف�سه  يرفع   .5-1

اجللو�س

ا�سم الن�ساط 
اأجل�س لوحدي

الأدوات:
�سندوق فارغ ، األعاب باأحجام خمتلفة .

التطبيق:
على  منا�سب  مكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
اأمامه   والألعاب  الفارغ  ال�سندوق  ت�سع  و  الأر�س 
يف  الألعاب  ي�سع  اأن  الطفل  من  تطلب  ثم 
ال�سندوق وتالحظ متكن الطفل من رفع نف�سه من 

و�سعية التمدد اإىل و�سعية اجللو�س .

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-5. يقلب �سفحات الكتاب كمجموعة

ا�سم الن�ساط 
اقلب ال�سفحة

الأدوات:
 كتاب م�سور

التطبيق:
تعطيه  و  املخ�س�س  املكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يقلب  اأن  يحاول  وهو  تراقبه  وهي  الكتاب 
على  قدرته  ومدى  اأ�سابعه  م�ستخدمًا  ال�سفحات 

التحكم يف ذلك .
الطفل  �ساأل  حال  ويف  مبفرده  يعمل  الطفل  ترتك 

عن ال�سورة اأو ا�سمها جتاوبه .

الأ�سبوع الثالثال�سهر الثاين

اجلانب املعريف 
2-1. يركب قطع اأحجية ب�سيطة

ا�سم الن�ساط 
اأحجية البيت

الأدوات:
اأحجية من اأربع قطع ) مثل بيت( ،  طاولة ، كر�سي 

التطبيق:
القطع مع  الطفل و تفك  اأمام  الأحجية  املربية  ت�سع 
مع  القطع  تركيب  تعيد  ثم  من  و  جزء  كل  ت�سمية 

الطفل .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-2. مي�سك امللعقة وي�سعها بفمه ومن ثم يلعقها

ا�سم الن�ساط 
ملعقتي

الأدوات:
ادوات طعام الطفل 

التطبيق:
ت�رشح املربية للطفل ماذا يجب اأن نفعل قبل الأكل 
وتاأخذ الطفل اإىل احلمام ليغ�سل يديه و تقول له 
: )الآن �سن�سع املريول حتى تبقى الثياب نظيفة ، 
تعال معي لكي نح�رش ال�سحن و امللعقة و الكوب 

اخلا�سني بك ( .
ت�سع الأغرا�س على الطاولة املخ�س�سة للطعام و حت�رش 
الطعام وجتل�س مع الطفل على الطاولة لكي ياأكل 

و تقول : )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( .
وي�سعها   امللعقة  مي�سك  وهو  الطفل  املربية  ت�ساعد 

يف فمه ومن ثم يلعقها.
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اجلانب املعريف- اللغوي
2-3. ينخرط يف كالم غري مفهوم – يتحدث بلغته 

اخلا�سة

ا�سم الن�ساط 
ا�رشد ق�سة اأحبها

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س و تطلب منه  

اأن يح�رش لها كتابه املف�سل .
جتل�س مع الطفل مل�ساهدة الكتاب وتفح�سه وتناق�سه 

مع الطفل 
تراقب الطفل وهو  ي�رشد الق�سة بلغته اخلا�سة و الذي 

قد تكون غري مفهومة .

املهارات الجتماعية – النفعالية
2-1. مي�سي قرب مقدمة الرعاية عندما يرغب يف اأن مي�سي لوحده دون اأن مي�سك يد مقدمة الرعاية .

يتحقق من خالل املراقبة للطفل يف احلديقة مثال تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو مي�سي بالقرب  منها عندما 
يرغب يف اأن مي�سي لوحده دون اأن مي�سك يد مقدمة الرعاية .

املهارات الجتماعية – النفعالية
2-2. يبتعد عن اجللو�س حتت الطاولة ويجل�س يف مكان اأمن يقرتحه مقدمة الرعاية .

يتحقق من خالل املراقبة حيث �ستالحظ املربية اأن الطفل يجل�س بالأماكن التي تقرتحها �سعورا منه بالأمان .

املهارات احلركية الكبرية
1-6. يزحف على يديه وركبتيه

ا�سم الن�ساط 
اأحلق اللعبة

الأدوات:
حبل طويل، لعبة اأو قنينة احلليب

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املنطقة املخ�س�سة و تربط طرف 
من  و  الأر�س  على  الطفل  ت�سع  و  باحلبل  اللعبة 
ثم ت�سع اللعبة مبكان قريب منه بحيث يحبو على 
يديه وركبتيه لي�سل اإليها وتقوم املربية ب�سحب اخليط 
لتبعد اللعبة عنه  و ت�سجعه على اللحاق باللعبة 

مرة وهو يحبو .
تكرر ال�سحب مرتني فقط ثم تدع الطفل مي�سك بها .

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-6. ي�ستطيع اأن ي�سع )1-2( حلقات يف لوحة 

اأوتاد )عامود م�سند(

ا�سم الن�ساط 
احللقات املركبة

الأدوات:
لعبة احللقات )على اأن تكون احللقات من نف�س 

القيا�س(، مفر�س .

التطبيق:
ت�سع املربية الطفل على املفر�س يف املنطقة املخ�س�سة 
و جتل�س وت�سع اللعبة اأمامه وتبداأ  برفع احللقات 
واحدة واحدة وت�سعها على الأر�س بجانب الطفل 
ترفع  و  الق�سيب  يف  احللقات  تركيب  تعيد  ثم 
احللقات مرة اأخرى وت�سعها على الأر�س وبعدها 

ترتك الطفل ليحاول تركيب احللقات مبفرده .

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثاين
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اجلانب املعريف
2-2. مي�سك بلعبته ويعطيها زجاجة احلليب.

ا�سم الن�ساط 
دميتي اجلميلة

الأدوات:
دمية ، غطاء

التطبيق:
الدمية  له : هذه  وتقول  دمية  الطفل  املربية  تعطي 

لك ، �سوف نقوم بالعتناء بها.
زجاجة  ويعطيها  بدميته  مي�سك  اأن  منه  وتطلب   
احلليب اأو اأن يغطي الدمية و يغني لها حتى تنام 
اأو اأن يقراأ لها ق�سة ، ثم ترتك الطفل وتراقب كيف 

�سيتعامل مع الدمية.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-2. مي�سك امللعقة وي�سعها بفمه ومن ثم يلعقها

ا�سم الن�ساط 
ملعقتي

الأدوات:
ادوات طعام الطفل 

التطبيق:
ت�رشح املربية للطفل ماذا يجب اأن يفعل قبل الأكل 
وتاأخذ الطفل اإىل احلمام ليغ�سل يديه و تقول له 
: )الآن �سن�سع املريول حتى تبقى الثياب نظيفة، 
تعال معي لكي نح�رش ال�سحن و امللعقة و الكوب 

اخلا�سني بك ( .
ت�سع الأغرا�س على الطاولة املخ�س�سة للطعام و حت�رش 
الطعام وجتل�س مع الطفل على الطاولة لكي ياأكل 

و تقول : )ب�سم اهلل الرحمن الرحيم( .
وي�سعها   امللعقة  مي�سك  وهو  الطفل  املربية  ت�ساعد 

يف فمه ومن ثم يلعقها.

اجلانب املعريف - اللغوي
جمع  خالل  من  الربقيات  لغة  ي�ستخدم   .4-2

كلمتني معًا ليعرب عن جملة كاملة .

ا�سم الن�ساط 
كلماتي

الأدوات:
�سورة لطفل ي�رشب حليب 

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على طاولة الطعام و ت�سري 

اإىل �سورة الطفل وت�ساأل: ماذا يفعل ؟ 
مثاًل  ال�سورة  بكلمة واحدة معربًا عن  الطفل  يجيب   

)حليب(

املهارات الجتماعية – النفعالية
3-1. يتوجه نحو طفل يبكي.

ا�سم الن�ساط 
ل تبكي يا �سديقي

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
عند تنفيذ الأن�سطة يف احل�سانة  وعندما  يبكي طفل  
من الأطفال ، تراقب املربية الطفل وهو  يتوقف عن 

اللعب باللعبة والنظر للطفل الذي يبكي  



ال�سهر الثالث
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املهارات احلركية الكبرية
1-6. يزحف على يديه وركبتيه

ا�سم الن�ساط 
اأحلق اللعبة

الأدوات:
حبل طويل ، لعبة اأو قنينة احلليب

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املنطقة املخ�س�سة و تربط طرف 
من  و  الأر�س  على  الطفل  ت�سع  و  باحلبل  اللعبة 
ثم ت�سع اللعبة مبكان قريب منه بحيث يحبو على 
يديه وركبتيه لي�سل اإليها وتقوم املربية ب�سحب اخليط 
لتبعد اللعبة عنه  و ت�سجعه على اللحاق باللعبة 

مرة وهو يحبو .
تكرر ال�سحب مرتني فقط ثم تدع الطفل مي�سك بها .

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6. ي�ستطيع اأن ي�سع )1-2( حلقات يف لوحة 

اأوتاد )عامود م�سند(

ا�سم الن�ساط 
احللقات املركبة

الأدوات:
لعبة احللقات )على اأن تكون احللقات من نف�س 

القيا�س( ، مفر�س .

التطبيق:
ت�سع املربية الطفل على املفر�س يف املنطقة املخ�س�سة 
و جتل�س وت�سع اللعبة اأمامه وتبداأ  برفع احللقات 
واحدة واحدة وت�سعها على الأر�س بجانب الطفل 
ترفع  و  الق�سيب  يف  احللقات  تركيب  تعيد  ثم 
احللقات مرة اأخرى وت�سعها على الأر�س وبعدها 

ترتك الطفل ليحاول تركيب احللقات مبفرده .

الأ�سبوع الأولال�سهر الثالث

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن.

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن يف مواقف متعددة.

اجلانب املعريف
2-3. ي�ستمتع باللعب يف و�سع اأ�سياء يف �سندوق.

ا�سم الن�ساط 
اأ�سع اأ�سيائي

الأدوات:
مكعبات ، الألعاب بال�ستكية ، �سندوق .

التطبيق:
املنا�سب على  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الأر�س و ت�سع ال�سندوق اأمامه والألعاب بداخله ، 
ثم تفرغ  ال�سندوق على الأر�س و تطلب من الطفل 

اإعادة الألعاب يف ال�سندوق .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-4. يرك�س بحذر .

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو يرك�س بحذر يف مواقف متعددة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-5. مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد .

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد  يف مواقف متعددة .
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-5.  يجيب على بع�س الأ�سئلة ب�سكل غري لفظي.

ا�سم الن�ساط 
لغتي

الأدوات:
اأدوات طعام الطفل 

التطبيق:
الطعام وت�سع  الطفل على طاولة  املربية مع  جتل�س 
اأمامه  اأدوات الطعام و ت�ساأله :هل تريد كعكة ؟

يجيب الطفل هازًا راأ�سه بالقبول اأو الرف�س .

املهارات الجتماعية – النفعالية
3-2. ي�سحك عندما ي�سحك اأطفال اآخرين.

ا�سم الن�ساط 
القطار ال�رشيع

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال يف املكان املنا�سب وتعلمهم 
كيف مي�سكون بع�سهم من الأكتاف لي�سكلوا قطار 
هيا  لهم  وتقول  الأمام  يف  هي  ت�سري  ثم  طويل 

نغنى معًا :
اأ�سري على �سكة احلديد  )اأنا القطار ال�رشيع توتو، 
بهم  اأطوف  توتو  الأولد  كل  معي  اأحمل  توتو 
بالبالد توتو اأنا القطار ال�رشيع توتو( . تالحظ املربية 
اآخرين  اأطفال  ي�سحك  عندما  ي�سحك  وهو  الطفل 

اأثناء اللعب .

املهارات احلركية الكبرية
1-7. يزحف على الدرج  لالأعلى

ا�سم الن�ساط 
نزحف على الدرج

الأدوات:
درج

التطبيق:
تعلم  و  الدرج   مكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يديه  ي�سع  واأين  الدرج  يزحف على  كيف  الطفل 
من  وتطلب  الدرج  على  ركبتيها  و  يديها  فت�سع 

الطفل تقليدها .
مع  مرات  ثالث  اإىل  مرتني  من  املحاولة  تكرر 

املحافظة على �سالمة الطفل.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-7. ينزع  )3-4( قطع من لوحه تركيبية

ا�سم الن�ساط 
اأحجية

الأدوات:
اأحجية من اأربع قطع  مثل بيت، طاولة، كر�سي .

التطبيق:
ت�سع  و  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
الأحجية اأمام الطفل و ترفع القطع مع ت�سمية كل 
القطع  ترفع  وبعدها  ملكانها  القطع  تعيد  ثم  جزء 
مرة اأخرى وتطلب من الطفل اأن ينزع  القطع من 

الأحجية و اأن يعيد ترتيبها .

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثالث
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اجلانب املعريف
2-4. يحاول الطفل اإدخال ج�سمه يف �سندوق

ا�سم الن�ساط 
�سندوقي

الأدوات:
�سندوق األعاب بحجم كبري.

التطبيق:
هيا  له  وتقول  الطفل  اأمام  ال�سندوق  املربية  ت�سع 
الألعاب  ت�سمي  و  ال�سندوق  من  الألعاب  نخرج 
املوجودة يف ال�سندوق و بعدها تطلب من الطفل 

اأن يعيد الألعاب داخل ال�سندوق.
�ستالحظ املربية اأن الطفل قد يحاول اأن يدخل يف 
ال�سندوق من التجربة والف�سول و عليها اأن تراقبه 

حت�سبًا لوقوعه.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن.

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن يف مواقف متعددة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-4. يرك�س بحذر 

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو يرك�س بحذر يف مواقف متعددة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-5. مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد .

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد  يف مواقف متعددة .

اجلانب املعريف- اللغوي
2-6. يعرب عن احتياجاته من خالل الإ�سارة باإ�سبعه 

اأو ال�سياح

ا�سم الن�ساط 
اأريد طعامي

الأدوات:
اأدوات طعام الطفل

التطبيق:
جتل�س املربية الطفل على طاولة الطعام و ت�سع طعام 

الطفل اأمامه من دون كوب املاء وامللعقة .
تراقب املربية  الطفل وهو ي�سري بيده اإىل كوب املاء 

واىل امللعقة .

املهارات الجتماعية – النفعالية
3-3. يربت على ظهر طفل حتمله مقدمة الرعاية 

قائلةً : "اإنه مري�س"

ا�سم الن�ساط 
�سالمتك

الأدوات:
الألعاب الأطفال

التطبيق:
عند تنفيذ الأن�سطة يف احل�سانة وعندما  يبكي طفل  
الطفل  املربية  تراقب  املربية،  وحتمله  الأطفال   من 
وهو  يتوقف عن اللعب باألعابه والنظر للطفل الذي 

حتمله والتوجه له .
الطفل   ظهر  على  يربت  وهو  الطفل  املربية  تالحظ 

لأن مربيته قالت له باأنه مري�س .
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املهارات احلركية الكبرية
1-7. يزحف على الدرج  لالأعلى

ا�سم الن�ساط 
نزحف على الدرج

الأدوات:
درج

التطبيق:
تعلم  و  الدرج   مكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يديه  ي�سع  واأين  الدرج  يزحف على  كيف  الطفل 
من  وتطلب  الدرج  على  ركبتيها  و  يديها  فت�سع 

الطفل تقليدها .
مع  مرات  ثالث  اإىل  مرتني  من  املحاولة  تكرر 

املحافظة على �سالمة الطفل.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-7.   ينزع  )3-4( قطع من لوحة تركيبية 

 
 ا�سم الن�ساط

 اأحجية

الأدوات:
اأحجية من اأربع قطع مثل بيت ، طاولة ، كر�سي .

التطبيق:
ت�سع  و  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
الأحجية اأمام الطفل و ترفع القطع مع ت�سمية كل 
القطع  ترفع  وبعدها  ملكانها  القطع  تعيد  ثم  جزء 
مرة اأخرى وتطلب من الطفل اأن ينزع  القطع من 

الأحجية و اأن يعيد ترتيبها .

الأ�سبوع الثالثال�سهر الثالث

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن.

بامل�سي  يبداأ  وهو  وتراقبه  الطفل  املربية  تتابع 
ويقف ب�سكل اآمن يف مواقف متعددة

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-4. يرك�س بحذر .

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو يرك�س بحذر يف 
مواقف متعددة

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-5. مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد .

الطعام  وتراقبه وهو مي�سغ  الطفل  املربية  تتابع 
ال�سلب ب�سكل جيد  يف مواقف متعددة .

اجلانب املعريف
2-5. ي�سري اإىل الأ�سياء التي يريدها .

حيث  املالحظة  و  باملراقبة  النتاج  هذا  يتحقق 
اأن املربية �ستالحظ اأن الطفل يف هذه املرحلة 

ي�سري اإىل الأ�سياء التي يريدها.

اجلانب املعريف - اللغوي
من  للعديد  لالإ�سارة  الكلمة  نف�س  ي�ستخدم   .7-2

الأ�سياء .

ا�سم الن�ساط 
كلمتي املف�سلة

الأدوات:
ق�سة عن احليوانات )قطة، كلب، ح�سان، اأ�سد...(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل وت�سري اإىل ال�سور  املوجودة  

يف الق�سة  وت�ساألهم عن اأ�سماء احليوانات.
 ي�سري الطفل اإىل �سور احليوانات وي�سميها باأ�سمائها  

املهارات الجتماعية – النفعالية
3-4. ي�ستجيب ايجابيا لالإمياءات الب�سيطة واملريحة 
له من الذي ياألفهم )يبت�سم اإذا ما ابت�سموا له(

ا�سم الن�ساط 
ها قد اأتى

الأدوات:
اأدوات الطعام اخلا�سة بالطفل.

التطبيق:
عاملة  ودخول  لالأكل  الأطفال  تناول  اأثناء  يف   
النظافة تتبادل املربية احلديث معها وتراقب الأطفال 

وهم يبت�سموا لها عندما تبت�سم لهم .
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املهارات احلركية الكبرية
1-8. يحاول اأن يقف عندما يكون جال�سًا ويعاود 

اجللو�س مره اأخرى .

ا�سم الن�ساط 
رمى الدمى

الأدوات:
جمموعة من الألعاب الأ�سفنجية ، �سندوق .

التطبيق:
املنا�سب على  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الأر�س و ت�سع ال�سندوق اأمامه والألعاب بداخله 
ويرمي  ال�سندوق  يفرغ  اأن  الطفل  من  تطلب  و 
يقف عندما  الأر�س وتالحظ كيف  الألعاب على 

يكون جال�سًا ويعاود اجللو�س مرة اأخرى .
بعد النتهاء ت�ساعد املربية  الطفل يف اإعادة الألعاب 

اإىل  ال�سندوق.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-7. ينزع )3-4( قطع من لوحه تركيبية .

ا�سم الن�ساط 
اأحجية البيت

الأدوات:
اأحجية من اأربع قطع مثل بيت،  طاولة ، كر�سي 

التطبيق:
القطع مع  الطفل و تفك  اأمام  الأحجية  املربية  ت�سع 
مع  القطع  تركيب  تعيد  ثم  من  و  جزء  كل  ت�سمية 

الطفل .

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثالث

اجلانب املعريف
3-1. ي�رشب ويهز لعبة كانت ت�سدر اأ�سوات لتعمل 

جمددا .

ا�سم الن�ساط 
دميتي الناطقة

الأدوات:
لعبة تعمل بالبطارية .

التطبيق:
ت�سع املربية الطفل يف املكان املخ�س�س و ت�سع اللعبة 

اأمامه ثم ت�سغط عليها لكي تعمل . 
�سيحاول  ال�سور  اإ�سدار  عن  اللعبة  تتوقف  عندما 
من  تعمل  حتى  بالأر�س  �رشبها  اللعبة  هز  الطفل 

جديد و�سي�ستمر باملحاولة حتى تعمل.
ت�ساعد املربية الطفل يف حال عدم النجاح ثم ترتكه 

ليحاول من جديد مبفرده.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن .

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن يف مواقف متعددة .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-4. يرك�س بحذر .

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو يرك�س بحذر يف مواقف متعددة .

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-5. مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد . 

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد  يف مواقف متعددة .
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اجلانب املعريف- اللغوي
2-8-  ي�سري اإىل اأ�سياء اأو �سور اأو اأحد اأفراد الأ�رشة 

عندما يطلب منه ذلك .

ا�سم الن�ساط 
عائلتي اجلميلة

الأدوات:
 ، ومرافقه  البيت  لغرف  و  للعائلة  �سور  جمموعة 

كرتون اأبي�س ، �سمغ.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املخ�س�س وت�ساأله 
عن اأفراد العائلة مثاًل : ) ارين بابا ، ماما...  ؟(

وتراقبه وهو ي�سري اإىل ال�سورة الدالة على اأحد اأفراد 
الأ�رشة عندما يطلب منه ذلك. تل�سق ال�سور على 
الكرتون الأبي�س وتعلق اللوحة يف مكان ي�سهل 

على الطفل م�ساهدتها.

املهارات الجتماعية – النفعالية
3-5. يتبادل الطفل التعبري عن العواطف مع الذي 
اأو  القبل  اأو  العناق  )يبادلهم  لدية  ياألفهم 

الرتبيت(

ا�سم الن�ساط 
ها قد اأتى

الأدوات:
ل�سيء 

التطبيق:
اأثناء لعب الأطفال  ودخول م�سوؤولة احل�سانة،  يف 
وهم  الأطفال  وتراقب  معها  احلديث  املربية  تتبادل 

يبت�سموا لها عندما تبت�سم لهم ويبادلونها العناق .

ال�سهر الرابع
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املهارات احلركية الكبرية
1-9. يقرف�س على ركبتيه وينه�س ثانية

ا�سم الن�ساط 
اأقرف�س مع اأ�سحابي

الأدوات:
جمموعة من الألعاب الأ�سفنجية ، �سندوق .

التطبيق:
املنا�سب على  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
وتطلب  اأمامه  الألعاب  ال�سندوق  ت�سع  و  الأر�س 
الألعاب  ويرمي  ال�سندوق  يفرغ  اأن  الطفل  من 
ركبتيه  على  يقرف�س  وهو  وتراقبه  الأر�س  على 

وينه�س ثانية.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه .

ا�سم الن�ساط 
الب�س قبعتي

الأدوات:
قبعة للمربية ، قبعة للطفل . 

التطبيق:
قبعة.  : )هذه  للطفل  وتقول  القبعة  املربية  مت�سك 
ت�سع  بعدها  و  راأ�سنا(  على  القبعة  ن�سع  �سوف 
القبعة على راأ�سها وت�رشح له اأ�سباب لب�س القبعة، 
ثم تعطي الطفل قبعة وتقول له هيا اإلب�س القبعة 

وتراقبه وهو يحاول لب�سها .

الأ�سبوع الأولال�سهر الرابع

املهارات احلركية ال�سغرية
1-8. يقدر على نزع بع�سًا من مالب�سه )الطاقية، 

احلذاء( .
تتابع املربية  وتراقب  مدى متكن الطفل  على  نزع  
او احلذاء يف  اللعب  بعد  الطاقية  بع�سًا من مالب�سه 

مواقف متعددة .

اجلانب املعريف
3-3. يكرر بع�س ال�سلوكات للح�سول على �سيء 

حمدد .

ا�سم الن�ساط 
كيف تعمل ؟

الأدوات:
لعبة تعمل على البطارية، مفر�س .

التطبيق:
و جتل�س  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
هي و الطفل على الأر�س و تقوم بت�سغيل اللعبة 
اأمامه ثم تغلقها ومن ثم تعطيه اللعبة حتى يحاول 
بعدة  �سيقوم  الطفل  اأن  كيف  تالحظ  و  ت�سغيلها 
حركات حتى تعمل اللعبة و �سيبقى يكرر املحاولة  

لت�سغيل واإطفاء اللعبة .

اجلانب املعريف- اللغوي 
2-10. يحاول تقليد لفظ الكلمات الب�سيطة .

ا�سم الن�ساط 
 ا�سف الأ�سياء من حويل

الأدوات:
�سورة كبرية )بيت ، �سجرة ، �سيارة ، كر�سي ، دمية( 

، كر�سي ، طاولة

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على طاولة الطعام و تعر�س 
عليه ال�سور وت�سمي كل �سورة وتطلب من الطفل 
اأن يكرر الكلمة التي تلفظها وا�سفًا لل�سور مثاًل : 

)�سيارة كبرية....( .
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اجلانب املعريف- اللغوي
2-10. يحاول تقليد لفظ الكلمات الب�سيطة

ا�سم الن�ساط 
من اأنا ؟

الأدوات:
�سور كبرية للحيوانات 3-4 �سور ، طاولة وكر�سي.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وحتمل اأول 
وتتابع    ).. ،�سمكة،  )بطة  ا�سمها   وتلفظ  �سورة 

اإىل اأن تنهي ال�سور.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
ملغادرة  يبكي  عندما  احلليب  زجاجة  يطلب   .2-4

والدته .

ا�سم الن�ساط 
كيف اأنت اليوم ؟

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
يا  اأهاًل  )اأهاًل  تقول:  وهي  الطفل  املربية  ت�ستقبل 
الطفل  تاأخذ  ثم  و�سهاًل(  اأهاًل  اخلري  �سباح  حبيبي 
من والدته وتبداأ بالتحدث معه وت�ساأله: ) كيف 

اأنت اليوم ؟( وحتدثه ب�سوت هادئ.
تراقب الطفل ويف حال ما طلب والدته ت�ساأله عما 

يريد .

املهارات احلركية الكبرية
1-9. يقرف�س على ركبتيه وينه�س ثانيًا .

ا�سم الن�ساط 
اأقرف�س مع اأ�سحابي

الأدوات:
جمموعة من الألعاب الأ�سفنجية ، �سندوق.

التطبيق:
املنا�سب على  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
والألعاب  الطفل  اأمام  ال�سندوق  ت�سع   ، الأر�س 
ال�سندوق  يفرغ  اأن  الطفل  من  تطلب  و  بداخله 
يرمي الألعاب على الأر�س وتراقبه وهو يقرف�س 

على ركبتيه وينه�س ثانيًا .

املهارات احلركية ال�سغرية 
عالمات  خمططًا  التلوين  اأقالم  ي�ستخدم   .9-1

على الورق ب�سكل ع�سوائي

ا�سم الن�ساط 
اأقالمي امللونة

الأدوات:
اأوراق ،  األون خ�سبية

التطبيق:
الطفل  من  بالقرب  والأقالم  الأوراق  املربية  ت�سع 
خمططًا  التلوين  اأقالم  ي�ستخدم  كيف  وتالحظ 

عالمات على الورق ب�سكل ع�سوائي

الأ�سبوع الثاينال�سهر الرابع
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه.

ا�سم الن�ساط 
الب�س قبعتي

الأدوات:
قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
قبعة  )هذه   : للطفل  وتقول  القبعة  املربية  مت�سك 
القبعة  ت�سع  و   ) راأ�سنا  على  القبعة  ن�سع  �سوف 
القبعة  لب�س  اأ�سباب  له  وت�رشح   راأ�سها  على 
اإلب�س  هيا  له  وتقول  قبعة  الطفل  تعطي  وبعدها 

القبعة.
تراقب الطفل وهو يحاول لب�س القبعة.

اجلانب املعريف
4-1. ي�سع حلقات خ�سبية على حامل/عامود.

ا�سم الن�ساط  
 احللقات املركبة

الأدوات:
لعبة احللقات ،احللقات يجب اأن تكون من نف�س 

القيا�س ، مفر�س .

التطبيق:
ت�سع املربية الطفل على املفر�س يف وجتل�س وت�سع 
اللعبة اأمامه ثم تبداأ برفع احللقات واحدة واحدة 
وت�سعها على الأر�س بجانب الطفل ثم تعيد تركيب  
اأول حلقة يف الق�سيب و تالحظ اأن الطفل �سي�سع 

احللقة الثانية يف الق�سيب مقلدًا لها .

املهارات الجتماعية – النفعالية
4-3. يظهر نوبات غ�سب اأحيانًا .

يتحقق هذا النتاج من خالل املراقبة حيث اأن الطفل 
�سيعرب عن نوبات الغ�سب مبواقف خمتلفة .

اجلانب املعريف - اللغوي 
2-11. ي�ستجيب مبا�رشة عند مناداته با�سمه.

مبا�رشة  ي�ستجيب  وهو  الطفل  وتراقب  املربية  تتابع 
عند مناداته با�سمه يف مواقف متعددة .

املهارات الجتماعية – النفعالية
4-4. يخباأ وجهه بني يديه عند ارتكاب خطاأ .

ا�سم الن�ساط 
من اأوقع  الكاأ�س ؟

الأدوات:
اأدوات الطعام.

التطبيق:
تالحظ املربية الطفل وهو  ي�سع يديه على وجهه اأو 
يخفي راأ�سه عند �سقوط كاأ�س املاء منه على الأر�س اأو 

عند ارتكاب خطاأ. 

اجلانب املعريف-اللغوي 
2-12. يحاول الغناء .

ا�سم الن�ساط 
هال�سي�سان 

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتغني معهم : 

)هال�سي�سان �سو حلوين(
تراقب املربية الطفل وهو يحاول الغناء .
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املهارات احلركية الكبرية
1-10. ميكن اأن يقف لوحده .

ا�سم الن�ساط 
اأقف لوحدي

الأدوات:
جمموعة من الألعاب الأ�سفنجية ،�سندوق .

التطبيق:
تدعه  و  الطفل  اأمام  الألعاب  �سندوق  املربية  ت�سع 
الأر�س  على  الألعاب  ويرمي  ال�سندوق  يفرغ  
وهو واقف ، تالحظ املربية مدى متكن الطفل من 

الوقوف لوحده

املهارات احلركية ال�سغرية 
عالمات  خمططًا  التلوين  اأقالم  ي�ستخدم   .9-1

على الورق ب�سكل ع�سوائي .

ا�سم الن�ساط 
اأقالمي امللونة

الأدوات:
اأوراق ،  األون خ�سبية

التطبيق:
الطفل  من  بالقرب  والأقالم  الأوراق  املربية  ت�سع 
خمططًا  التلوين  اأقالم  ي�ستخدم  كيف  وتالحظ 

عالمات على الورق ب�سكل ع�سوائي

الأ�سبوع الثالثال�سهر الرابع

اجلانب املعريف
فاكهة  فيه  �سحن  من  العنب  حبات  ينتقي   .2-4

متنوعة .

ا�سم الن�ساط 
التقط الطعام

الأدوات:
�سحن فاكهة متنوعة .

التطبيق:
تغ�سل املربية يدي الطفل و جتل�س معه يف املكان 
املنا�سب و ت�سع �سحن فيه حبات عنب واأنواع اآخر 
من الفواكة اأمام الطفل، ت�سجع الطفل على  اأن 
ينتقي حبات العنب وتقوم هي بالتقاط اأول حبة.

اجلانب املعريف - اللغوي 
وي�ستخدم  التلفظ  عملية  يف  الكبار  2-13.يقلد 

كلمات قليلة بحما�س �سديد .

ا�سم الن�ساط 
الفواكه

الأدوات:
جمموعة �سور الفواكه ) موز ، تفاح .برتقال ...( 

، كرتون اأبي�س ، �سمغ.

التطبيق:
جتل�س مع الطفل يف املكان املخ�س�س و تري الطفل 
التفاحة (  الطفل قائلة : ) ارين  ت�ساأل  ال�سور و 
مثاًل ثم ت�ساأله : )هل حتب التفاح ؟ ( و حتاوره و 

تف�سح له املجال بتلفظ كلمات . 
تلفظ املربية عبارة مثل اأنا اأحب املوز كثريًا و تراقب 
الطفل اإن كان �سيعيد اجلملة م�ستخدمًا  كلمة اأنا 
اأحب )بحما�س �سديد( و بعدها تل�سق ال�سور على 
الكرتون الأبي�س و تعلقها على اللوحة يف مكان 

ي�سهل على الطفل م�ساهدتها.
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املهارات الجتماعية – النفعالية
وتعبريات  جهة  من  النفعالت  بني  يربط   .5-4

الوجه والكلمات من جهة اأخرى .

ا�سم الن�ساط 
كيف نعرب عن م�ساعرنا )مترين جماعي(

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفال اإىل املكان املخ�س�س و جتل�س 
لوجه  �سورة  تعر�س عليهم  و  دائري  ب�سكل  معهم 
فرح و متثل تعابري الوجه الفرح وتكرر كلمات تعرب 

عن فرحها و ت�سجع الطفل على تقليدها .

املهارات احلركية الكبرية
1-10. ميكن اأن يقف لوحده .

ا�سم الن�ساط 
اأقف لوحدي

الأدوات:
جمموعة من الألعاب الأ�سفنجية، �سندوق .

التطبيق:
تدعه  و  الطفل  اأمام  الألعاب  �سندوق  املربية  ت�سع 
الأر�س  على  الألعاب  ويرمي  ال�سندوق  يفرغ  
وهو واقف ، تالحظ املربية مدى متكن الطفل من 

الوقوف لوحده .

املهارات احلركية ال�سغرية 
عالمات  خمططًا  التلوين  اأقالم  ي�ستخدم   .9-1

على الورق ب�سكل ع�سوائي .

ا�سم الن�ساط 
اأقالمي امللونة

الأدوات:
اأوراق ،  األون خ�سبية.

التطبيق:
الطفل  من  بالقرب  والأقالم  الأوراق  املربية  ت�سع 
خمططًا  التلوين  اأقالم  ي�ستخدم  كيف  وتالحظ 

عالمات على الورق ب�سكل ع�سوائي.

الأ�سبوع الرابعال�سهر الرابع
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه .

ا�سم الن�ساط 
الب�س قبعتي

الأدوات:
قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
قبعة.  : )هذه  للطفل  وتقول  القبعة  املربية  مت�سك 
القبعة  ت�سع  و   ) راأ�سنا  على  القبعة  ن�سع  �سوف 
القبعة  لب�س  اأ�سباب  له  وت�رشح   راأ�سها  على 
األب�س  هيا  له  وتقول  قبعة  الطفل  تعطي  وبعدها 

القبعة.
تراقب الطفل وهو يحاول لب�س القبعة.

اجلانب املعريف 
4-3. ي�سري اإىل اأ�سياء حمدده يف الكتب امل�سورة .

ا�سم الن�ساط 
ق�ستي امل�سورة .

الأدوات:
ل �سيء  

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س و تطلب منه 
اأن يح�رش لها   ق�سة املف�سلة وجتل�س معه مل�ساهدة  
الق�سة  وتفح�سها  ومناق�سته وت�ساأله اأ�سئلة عن اأ�سياء 
حمددة  يف الق�سة مثاًل : )اأين بابا ؟ ، من الذي 
ي�سري  وهو  الطفل   املربية  تالحظ   ) ؟  الباب  يطرق 

على  ال�سور يف الق�سة .

اجلانب املعريف- اللغوي
مع  بالإ�سارة  ومطالبه  رغباته  عن  2-14.يعرب 

ا�ستخدام كلمة اأو اأكرث للتو�سيح.

 تالحظ املربية اأنه يف اأثناء لعب الأطفال اأو تواجدهم 
اأنه  للحليب   الطفل  حاجة  عند  و  الرو�سة  يف 

يقرتب من املربية ويقول حليب .

املهارات الجتماعية – النفعالية
4-6. يح�رش غطاءه اخلا�س ا�ستعدادًا للنوم .

ا�سم الن�ساط 
وقت النوم

الأدوات:
املكان املخ�س�س للنوم .

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س و تطلب منه 

اأن يح�رش غطاءه اخلا�س ا�ستعدادًا للنوم .



ال�سهر اخلام�س
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املهارات احلركية الكبرية
1-11. يخطو اخلطوة الأوىل .

ا�سم الن�ساط 
اخلطوة الأوىل

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
ت�ساعد املربية  الطفل على الوقوف مبفرده و تبتعد 
هيا  للطفل  وتقول  يدها  ومتد  قلياًل  الطفل  عن 
املربية خطوة للخلف  تبتعد  تعال واأم�سك يدي و 
عند تقدم الطفل ويف حال وقوعه  ترتكه يحاول 
بقدراته  الثقة  يفقد  ل  حتى  مبفرده  الوقوف 

ويحاول التقدم من جديد .

توجيه :
تراعي املربية الفروق الفردية بني الأطفال فمنهم من 

يتمكن من امل�سي قبل الآخر .

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-10. يخرب�س على الأوراق ب�سكل ع�سوائي

ا�سم الن�ساط 
اأوراقي

الأدوات:
اأوراق بي�ساء ، اأقالم تلوين �سمعية .

التطبيق:
بهم  وترحب  ال�سباح  يف  الأطفال  املربية  ت�ستقبل 
وت�سع  املنا�سب  املكان  يف  الطفل  مع  جتل�س  و 
كيف  تالحظ  و  منه  بالقرب  والأقالم  الأوراق 

يخرب�س الطفل على الأوراق ب�سكل ع�سوائي.

الأ�سبوع الأولال�سهر اخلام�س

اجلانب املعريف 
ي�ستطيع  ل  عندما  باأ�سابعه  املعكرونة  ياأكل   .1-5

اأكلها بامللعقة .

ا�سم الن�ساط 
اأحب الأكل بيدي

الأدوات:
�سحن معكرونة ، ملعقة خا�سة بالطفل.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل باملكان اخلا�س و ت�سع �سحن 
املعكرونة اأمامه و تعطيه امللعقة  وتقول له : )هيا 

ناأكل املعكرونة( .
تالحظ املربية اأن الطفل اإذا مل ي�ستطع الأكل بامللعقة 

اأنه �سي�سعها جانبًا ويبداأ بالأكل بوا�سطة اليد.

توجيه :
يف�سلون  العمرية  املرحلة  هذه  يف  الأطفال  اإن 

وي�ستمتعون بالأكل بوا�سطة اليد

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه .

ا�سم الن�ساط 
األب�س قبعتي

الأدوات:
قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
قبعة.  : )هذه  للطفل  وتقول  القبعة  املربية  مت�سك 
القبعة  ت�سع  و   ) راأ�سنا  على  القبعة  ن�سع  �سوف 
القبعة  لب�س  اأ�سباب  له  وت�رشح   راأ�سها  على 
اإلب�س  وبعدها تعطي الطفل قبعة وتقول له: هيا 

القبعة.
تراقب الطفل وهو يحاول لب�س القبعة.
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اجلانب املعريف - اللغوي
يف  اأمامه(  )ترتدد  ق�سرية  جملة  �سبه  2-15.يكرر 

الظروف املنا�سبة

ا�سم الن�ساط 
ق�سة عن الأ�رشة ) ن�ساط جماعي (

الأدوات:
ق�سة م�سورة ب�سور كبرية عن زيارة اجلريان

التطبيق:
اإىل املنطقة املخ�س�سة وجتل�س  املربية الأطفال  تاأخذ 
الق�سة  ب�رشد  املربية  وتبداأ  دائري  ب�سكل  الأطفال 
و�سف  تكرار  الطفل  من  وتطلب  وا�سح  ب�سوت 

ال�سورة التي ي�ساهدها .
 تالحظ املربية اأن الطفل يكرر اجلمل التي ترتدد اأمامه  

يف اأثناء لعبة اأو يف اأثناء حديثة مع زمالئه. 

املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-1. يجل�س لفرتة ق�سرية قرب طفل ميار�س ن�ساطًا 

معينًا  ينظر ماذا يفعل ويرتكه

ا�سم الن�ساط 
جنل�س معًا

الأدوات:
لعبة الطفل املف�سلة .

التطبيق:
اإح�سار  الأطفال  ال�سابق من  اليوم  املربية يف  تطلب 
لعبتهم املف�سلة من املنزل  وتراقب املربية الأطفال 
وهم جال�سون جنبًا اإىل جنب وكل طفل ينظر اإىل 

لعبة الطفل الآخر اأثناء اللعب .

املهارات احلركية الكبرية
1-11. يخطو اخلطوة الأوىل .

ا�سم الن�ساط 
اخلطوة الأوىل

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
ت�ساعد املربية  الطفل على الوقوف مبفرده و تبتعد 
هيا  للطفل  وتقول  يدها  ومتد  قلياًل  الطفل  عن 
املربية خطوه للخلف  تبتعد  تعال واأم�سك يدي و 
عند تقدم الطفل ويف حال وقوعه  ترتكه يحاول 
بقدراته  الثقة  يفقد  ل  حتى  مبفرده  الوقوف 

ويحاول التقدم من جديد .

توجيه :
تراعي املربية الفروق الفردية بني الأطفال فمنهم من 

يتمكن من امل�سي قبل الآخر .

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-10. يخرب�س على الأوراق ب�سكل ع�سوائي.

ا�سم الن�ساط 
اأوراقي

الأدوات:
اأوراق بي�ساء ، اأقالم تلوين �سمعية .

التطبيق:
بهم  وترحب  ال�سباح  يف  الأطفال  املربية  ت�ستقبل 
وت�سع  املنا�سب  املكان  يف  الطفل  مع  جتل�س  و 
كيف  تالحظ  و  منه  بالقرب  والأقالم  الأوراق 

يخرب�س الطفل على الأوراق ب�سكل ع�سوائي.

الأ�سبوع الثاينال�سهر اخلام�س
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اجلانب املعريف 
ل  وعندما  كبريا  �سندوقا  يحمل  اأن  يحاول   .2-5

يتمكن من ذلك فانه يلجاأ اإىل جره.

ا�سم الن�ساط 
ادفع ال�سندوق

الأدوات:
�سندوق فارغ ، األعاب باأحجام خمتلفة. 

التطبيق:
على  منا�سب  مكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
تبداأ  و  اأمامه  الألعاب  و  ال�سندوق  وت�سع  الأر�س 
بو�سع الألعاب يف ال�سندوق مع الطفل و بعدها 
لي�سعه يف  ال�سندوق  يحمل  اأن  الطفل  تطلب من 
مكانه و تالحظ اأنه يبداأ باجلر عندما ل يتمكن من 

حمله. 

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه.

ا�سم الن�ساط 
األب�س قبعتي

الأدوات:
قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
قبعة  )هذه   : للطفل  وتقول  القبعة  املربية  مت�سك 
القبعة  ت�سع  و   ) راأ�سنا  على  القبعة  ن�سع  �سوف 
القبعة  لب�س  اأ�سباب  له  وت�رشح   راأ�سها  على 
األب�س  هيا  له  وتقول  قبعة  الطفل  تعطي  وبعدها 

القبعة.
تراقب الطفل وهو يحاول لب�س القبعة.

املهارات الجتماعية – النفعالية 
5-2. يلعب جنبًا اإىل جنب مع  طفل اأخر با�ستخدام 

العاب �سبيهة.

ا�سم الن�ساط 
هذه لعبتك وهذه لعبة �سديقك

الأدوات:
لعبة الطفل املف�سلة .

التطبيق:
اإح�سار  الأطفال  ال�سابق من  اليوم  املربية يف  تطلب 
يلعبون  الأطفال  وترتك  املنزل  من  خا�سة  لعبة 

باألعابهم جنبًا اإىل جنب .

اجلانب املعريف - اللغوي
لينظر  ويتوقف  الكتاب  �سفحات  يقلب   .1-3

ل�سفحة معينة

ا�سم الن�ساط 
اقلب ال�سفحة

الأدوات:
كتاب م�سور.

التطبيق:
وتعطيه  املخ�س�س  املكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
الكتاب وتراقبه وهو يحاول اأن يقلب ال�سفحات 
التحكم يف  قدرته على  اأ�سابعه ومدى  م�ستخدمًا 

ذلك .
الطفل  �ساأل  يعمل مبفرده و يف حال  الطفل  ترتك 

عن ال�سورة اأو ا�سمها جتاوبه .
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املهارات احلركية الكبرية
1-12.مي�سي عادة بخطوات غري منتظمة وب�ساقني 

منفرجتني
تتابع املربية الطفل وتالحظه وهو مي�سي  بخطوات 
غري منتظمة وب�ساقني منفرجتني  يف مواقف متعددة.

الأ�سبوع الثالثال�سهر اخلام�س

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه.

ا�سم الن�ساط 
الب�س قبعتي

الأدوات:
قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
قبعة  )هذه   : للطفل  وتقول  القبعة  املربية  مت�سك 
القبعة  ت�سع  و   ) راأ�سنا  على  القبعة  ن�سع  �سوف 
القبعة  لب�س  اأ�سباب  له  وت�رشح   راأ�سها  على 
األب�س  هيا  له  وتقول  قبعة  الطفل  تعطي  وبعدها 

القبعة.
ثم  من  و  القبعة  لب�س  يحاول  وهو  الطفل  تراقب 

تعطيه احلذاء و تراقبه و هو يبداأ يف لب�سه .

املهارات احلركية ال�سغرية
اأو  الر�سا�س  بقلم  مم�سك  وهو  1-11.يخرب�س 

التلوين
ا�سم الن�ساط 
حو�س ال�سمك

الأدوات:
اأوراق ، كرتونة ، اأقالم تلوين .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املنا�سب وت�سع 
الطفل  من  بالقرب  والأقالم  والكرتونة  الأوراق  
وتالحظ كيف يخرب�س على الأوراق والكرتونة وهو 

مم�سك بقلم الر�سا�س اأو التلوين .

اجلانب املعريف
5-3. يلم�س نف�سه عند ما ي�سعر بالأمل.

يتحقق هذا النتاج باملراقبة حيث �ستالحظ املربية اأن 
الطفل يلم�س نف�سه عند ما ي�سعر بالأمل

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-3. ي�ستمتع باللعب مع اإخوانه

ا�سم الن�ساط 
القطار ال�رشيع

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
جتمع املربية الأطفال يف املكان املنا�سب وتعلمهم 
قطار  لي�سكلوا  الأكتاف  من  بع�س  مي�سكون  كيف 
هيا  لهم  وتقول  الأمام  يف  هي  ت�سري  ثم  طويل 

نغني معًا :
احلديد  �سكة  على  اأ�سري  توتو،  ال�رشيع  القطار  )اأنا 
بهم  اأطوف  توتو  الأولد  كل  معي  اأحمل  توتو 

بالبالد توتو اأنا القطار ال�رشيع توتو( .
تالحظ املربية ا�ستمتاع الطفل باللعب مع الآخرين.

اجلانب املعريف
بالنوم  6-1. ي�سحب الغطاء ويغطي نف�سه متظاهرا 

ومن ثم ي�سحك ليعلمك اأنه  يتظاهر.
الطفل  املربية  �ستالحظ  باملراقبة  النتاج  هذا  يتحقق 
بالنوم  متظاهرا  نف�سه  ويغطي  الغطاء  ي�سحب  وهو 

ومن ثم ي�سحك ليعلمها  اأنه  يتظاهر

اجلانب املعريف - اللغوي
3-2. ي�سدر اأ�سواتا ويبت�سم عندما يرى يف الكتاب 

�سور لأ�سياء ماألوفة

ا�سم الن�ساط 
هذه قطتي

الأدوات:
ق�سة قطة

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س و جتل�س مع 
منزل  تعي�س يف  قطة  الق�سة عن  مل�ساهدة  الطفل 
الطفل  املربية  تالحظ  الق�سة  �رشد  اأثناء  ويف  طفل 
الق�سة  �سور  يف  يرى  عندما  اأ�سوات  ي�سدر  وهو 

اأ�سياء ماألوفة لديه .
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الأ�سبوع الرابعال�سهر اخلام�س

املهارات احلركية الكبرية
1-12.مي�سي عادة بخطوات غري منتظمة وب�ساقني 

منفرجتني.
تتابع املربية الطفل وتالحظه وهو مي�سي  بخطوات 
غري منتظمة وب�ساقني منفرجتني  يف مواقف متعددة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه

ا�سم الن�ساط 
األب�س قبعتي

الأدوات:
قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
قبعة.  : )هذه  للطفل  وتقول  القبعة  املربية  مت�سك 
القبعة  ت�سع  و   ) راأ�سنا  على  القبعة  ن�سع  �سوف 
القبعة  لب�س  اأ�سباب  له  وت�رشح   راأ�سها  على 
اإلب�س  هيا  له  وتقول  قبعة  الطفل  تعطي  وبعدها 

القبعة.
ثم  من  و  القبعة  لب�س  يحاول  وهو  الطفل  تراقب 

تعطيه احلذاء و تراقبه و هو يبداأ يف لب�سه .

املهارات احلركية ال�سغرية
1-11.يخرب�س وهو مم�سك بقلم الر�سا�س اأو التلوين

ا�سم الن�ساط 
حو�س ال�سمك

الأدوات:
اأوراق، كرتونة، اأقالم تلوين .

التطبيق:
املنا�سب وت�سع  الطفل يف املكان  املربية مع  جتل�س 
الطفل  من  بالقرب  والأقالم  والكرتونة  الأوراق  
وتالحظ كيف يخرب�س على الأوراق والكرتونة وهو 

مم�سك بقلم الر�سا�س اأو التلوين .

اجلانب املعريف
6-3. يلتقط الهاتف ) اللعبة( ويقول "األو".

ا�سم الن�ساط 
كيف ن�ستعمل الأ�سياء ؟

الأدوات:
هاتف .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املخ�س�س و ت�سع 
الأدوات اأمامه و تراقبه وهو يلتقط الهاتف )اللعبة( 

ويقول "األو"

اجلانب املعريف
6-2. يعطي اللعبة زجاجة احلليب.

ا�سم الن�ساط 
دميتي اجلميلة

الأدوات:
دمية ، غطاء

التطبيق:
الدمية  له : هذه  وتقول  دمية  الطفل  املربية  تعطي 

لك ، �سوف نقوم بالعتناء بها.
زجاجة  ويعطيها  بدميته  مي�سك  اأن  منه  وتطلب   
احلليب اأو اأن يغطي الدمية و يغني لها حتى تنام 
اأو اأن يقراأ لها ق�سة ، ثم ترتك الطفل وتراقبه كيف 

�سيتعامل مع الدمية.
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اجلانب املعريف-اللغوي
ماألوف  كتاب  غالف  يرى  عندما  يبت�سم   .3-3

بالن�سبة له.

ا�سم الن�ساط 
ق�ستي

الأدوات:
 كتاب م�سور

التطبيق:
وتعطي  املخ�س�س  املكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يتفح�س  له وتراقبه وهو  املاألوف  الكتاب  الطفل 

�سورة غالف الق�سة ويبت�سم .

اجلانب املعريف
7-1-   يفهم وينفذ اأوامر ب�سيط .

ا�سم الن�ساط 
اأح�رش يل الكتاب

الأدوات:
ل �سيء .

التطبيق:
تطلب املربية من الطفل اأن يح�رش لها كتابه املف�سل 
مع  ومناق�سته  الكتاب  مل�ساهدة  معه  وجتل�س 

الطفل لتعرف ملاذا يحب الكتاب .

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-5. يقلد الأن�سطة التي يقوم بها الرا�سدون من 

حوله.

يتحقق هذا التمرين باملراقبة واملالحظة حيث �ستالحظ 
�سلوكيات  من  الكثري  يقلدون  الأطفال  اأن  املربية 
الكبار مثل طريقة الكالم اأو طريقة امل�سي يف مواقف 

متعددة

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-4. ي�ستمتع باللعب الفردي.

ا�سم الن�ساط 
�سندوق ال�سكال

الأدوات:
�سندوق الأ�سكال املكون من مربع و دائرة و مثلث، 

طاولة، كر�سي

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وت�سع اللعبة 
املربع يف  فتحة  وت�سعه يف  املربع  ومت�سك  اأمامه 
ال�سندوق ثم مت�سك املثلث وت�سعه يف فتحة املثلث 
ثم مت�سك الدائرة وت�سعها يف فتحة الدائرة ومن ثم 
وحده  وترتكه  الطفل  اأمام  وت�سعه  ال�سندوق  تفرغ 

ليحاول اإدخالهم دون اأن تتدخل به .



ال�سهر ال�ساد�س
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املهارات احلركية الكبرية
1-13. يتوقف عندما يقع اأو ي�سطدم بالأ�سياء .

تتابع املربية الطفل وتالحظه وهو يتوقف عندما يقع اأو 
ي�سطدم بالأ�سياء يف مواقف متعددة .

الأ�سبوع الأولال�سهر ال�ساد�س

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه.

ا�سم الن�ساط 
األب�س قبعتي

الأدوات:
 قبعة للمربية، قبعة للطفل.

التطبيق:
وحتمل  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الطفل  املربية  حتمل 
القبعة وتقول له : "هذه قبعة �سوف ن�سع القبعة 
وت�رشح  راأ�سها  على  القبعة  ت�سع  راأ�سنا".  على 
اأ�سباب لب�س القبعة وتعطيه قبعة وتقول له "هيا 

الب�س القبعة" و تراقبه وهو يحاول لب�س القبعة.

املهارات احلركية ال�سغرية
الكبيـــرة  اخلــــرز  حبات  اإدخـــال  ي�ستطيــع   .12-1

خالل اخليط .
ا�سم الن�ساط 

�سك اخلرز الكبري
الأدوات:

رباط حذاء، خرز كبري مثقوب، وعاء بال�ستيك.

التطبيق:
تبداأ  و  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
ب�سك اخلرز يف احلبل و تربط طرف احلبل حتى ل تقع 
اخلرزات منه و من ثم تعطي الطفل حباًل مماثاًل له 

وتالحظ اأن الطفل �سيبداأ بال�سك وتقليد الن�ساط.

اجلانب املعريف - اللغوي
4-1. يعرب بكلمة اأو �سوت معني عن التعجب من 

�سلوك ما

ا�سم الن�ساط 
برج عايل .

الأدوات:
مكعبات

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وتبنى معه 
املربية  تقوم  املكعبات  بناء  عملية  بعد  الربج. 
املربية  �ستالحظ  الأر�س،  على  ليقع  الربج  ب�رشب 

اأن الطفل �سي�سدر �سوت يعرب عن التعجب.

اجلانب املعريف
7-2. يتعرف على اأفراد العائلة بال�سور.

ا�سم الن�ساط 
اأنا وعائلتي

الأدوات:
 �سور لالأب و الأم و الأخوة اإن وجد.

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املنطقة املخ�س�سة و تقول له: 

اليوم �سنتعرف على العائلة
تكون  رح  تكرب  وب�س  كثري  بحبك  بابا   ، بابا  )هذا 
ح�سب  الأب  بو�سف  تقوم   ثم  البابا(   �سديق 
ال�سورة املتوفرة. تعطي املربية ال�سورة للطفل لكي 
يتفح�سها وتقدم للطفل باقي ال�سور بنف�س الطريقة.
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املهارات الجتماعية – النفعالية
5-5. يقلد الأن�سطة التي يقوم بها الرا�سدون من 

حوله .

الكثري من �سلوكيات  اأن الطفل يقلد  تالحظ املربية 
الكبار مثل طريقة الكالم اأو طريقة امل�سي يف مواقف 

متعددة.

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-4. ي�ستمتع باللعب الفردي .

ا�سم الن�ساط 
�سندوق الأ�سكال

الأدوات:
�سندوق الأ�سكال املكون من مربع و دائرة و مثلث، 

طاولة وكر�سي.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وت�سع اللعبة 
اأمامه مت�سك املربع بيدها وت�سعه يف فتحة املربع 
فتحة  وت�سعه يف  املثلث  مت�سك  ثم  ال�سندوق  يف 
املثلث ثم مت�سك الدائرة وت�سعها يف فتحة الدائرة 
وترتكه  الطفل  اأمام  وت�سعه  ال�سندوق  تفرغ  ثم 

ليحاول اإدخالهم دون اأن تتدخل به.

الأ�سبوع الثاينال�سهر ال�ساد�س

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه.

ا�سم الن�ساط 
األب�س قبعتي

الأدوات:
 قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
وحتمل  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الطفل  املربية  حتمل 
القبعة وتقول له : هذه قبعة �سوف ن�سع القبعة 
وت�رشح  راأ�سها  على  القبعة  ت�سع  راأ�سنا.  على 
هيا  له  وتقول  قبعة  وتعطيه  القبعة  لب�س  اأ�سباب 

اإلب�س القبعة
 تراقب املربية الطفل وهو يحاول لب�س القبعة.

املهارات احلركية الكبرية
1-13. يتوقف عندما يقع اأو ي�سطدم بالأ�سياء .

تتابع املربية الطفل وتالحظه وهو يتوقف عندما يقع اأو 
ي�سطدم بالأ�سياء يف مواقف متعددة .

املهارات احلركية ال�سغرية
الكبيـــرة  اخلــــرز  حبات  اإدخـــال  ي�ستطيــع   .12-1

خالل اخليط .
ا�سم الن�ساط 

�سك اخلرز الكبري
الأدوات:

رباط حذاء  ، خرز كبري مثقوب ، وعاء بال�ستيك.

التطبيق:
تبداأ  و  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
ل  حتى  احلبل  طرف  تربط  و  احلبل  اخلرز يف  ب�سك 
تقع اخلرزات منه و من ثم تعطي الطفل حباًل مماثاًل 
له  و�ستالحظ املربية اأن الطفل �سيبداأ بال�سك وتقليد 

الن�ساط.
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اجلانب املعريف - اللغوي
منه  يطلب  عندما  )طابة(  معينة  كلمة  يردد   .2-4

اإَح�سار طابته

ا�سم الن�ساط 
اأرتب األعابي

الأدوات:
األعاب الطفل ، �سندوق.

التطبيق:
املخ�س�س  املكان  يف  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ال�سندوق  يف  الألعاب  و�سع  على  وت�ساعدهم 
تطلب من اأحد الأطفال اإح�سار لعبته. تالحظ املربية 

اأن الطفل يردد كلمة  لعبة .

اجلانب املعريف
7-3. يقلد بع�س احلركات )نطة الأرنب( .

ا�سم الن�ساط 
اأغنية متثيلية

الأدوات: 
ل �سيء

التطبيق:
تغني املربية للطفل : 

) اأنا الأرنب اأنا الأرنب هيك بنط كل يوم
اأنا ال�سفدع اأنا ال�سفدع بنط بنط كل يوم
اأنا ال�سمكة اأنا ال�سمكة هيك ب�سبح بامليه
اأنا الفيل اأنا الفيل هيك مب�سي بالغابة
اأنا الأ�سد اأنا الأ�سد هيك مب�سي بالغابة

اأنا الع�سفور اأنا الع�سفور هيك بطري كل يوم
اأنا الفرا�سة اأنا الفرا�سة هيك بطري من وردة لوردة (.

تكرر املربية التمرين مرتني.

املهارات الجتماعية – النفعالية
5-4. ي�ستمتع باللعب الفردي

ا�سم الن�ساط 
�سندوق الأ�سكال

الأدوات:
�سندوق الأ�سكال املكون من مربع و دائرة و مثلث، 

طاولة وكر�سي.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وت�سع اللعبة 
اأمامه ومت�سك املربع بيدها وت�سعه يف فتحة املربع 
يف ال�سندوق ، ثم مت�سك املثلث وت�سعه يف فتحة 
املثلث، ثم مت�سك الدائرة وت�سعها يف فتحة الدائرة  
وترتكه  الطفل  اأمام  وت�سعه  ال�سندوق  تفرغ  ثم 

ليحاول اإدخالهم دون اأن تتدخل به.
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املهارات احلركية الكبرية
1-14. ميكن اأن يركع يحني ج�سمه للجلو�س بدون 

م�ساعدة.
ا�سم الن�ساط 
احني ج�سمي.

الأدوات:
الكرات  الريا�سية مثل  املربية بع�س الأدوات  ت�ستخدم 

اأو الأطواق اأو درجات �سغرية، �رشيط اأغاين. 

التطبيق:
�رشيط  وت�سع  منا�سب  اإىل مكان  الأطفال  املربية  تاأخذ 
ببع�س  تقوم   ثم   ، معهم  باللعب  وتبداأ  الأغاين 
احلركات الريا�سية وتركع على الأر�س دون اأن حتني 
ج�سمها وت�سجع  الأطفال على تقليد احلركة وتراقب 
ج�سمه  ويحني  يركع  اأن  من  طفل  كل  متكن  مدى 

للجلو�س بدون م�ساعدة. 

الأ�سبوع الثالثال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية ال�سغرية
الكبيـــرة  اخلــــرز  حبات  اإدخـــال  ي�ستطيــع   .12-1

خالل اخليط.

ا�سم الن�ساط 
�سك اخلرز الكبري.

الأدوات:
رباط حذاء  ، خرز كبري مثقوب ، وعاء بال�ستيك.

التطبيق:
تبداأ  و  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
ل  حتى  احلبل  طرف  تربط  و  احلبل  اخلرز يف  ب�سك 
تقع اخلرزات منه و من ثم تعطي الطفل حباًل مماثاًل 
له  و�ستالحظ املربية اأن الطفل �سيبداأ بال�سك وتقليد 

الن�ساط.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه

ا�سم الن�ساط 
األب�س قبعتي

الأدوات:
 قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
وحتمل  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الطفل  املربية  حتمل 
القبعة وتقول له : هذه قبعة �سوف ن�سع القبعة 
وت�رشح  راأ�سها  على  القبعة  ت�سع  راأ�سنا.  على 
هيا  له  وتقول  قبعة  وتعطيه  القبعة  لب�س  اأ�سباب 

الب�س القبعة
 تراقب املربية الطفل وهو يحاول لب�س القبعة.

اجلانب املعريف
7-3. يقلد بع�س احلركات )نطة الأرنب(.

ا�سم الن�ساط 
اأغنية متثيلية.

الأدوات: 
ل �سيء .

التطبيق:
تغني املربية للطفل :

 ) اأنا الأرنب اأنا الأرنب هيك بنط كل يوم
اأنا ال�سفدع اأنا ال�سفدع بنط بنط كل يوم
اأنا ال�سمكة اأنا ال�سمكة هيك ب�سبح باملية
اأنا الفيل اأنا الفيل هيك مب�سي بالغابة
اأنا الأ�سد اأنا الأ�سد هيك مب�سي بالغابة

اأنا الع�سفور اأنا الع�سفور هيك بطري كل يوم
اأنا الفرا�سة اأنا الفرا�سة هيك بطري من وردة لوردة (.

تكرر املربية التمرين مرتني.
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اجلانب املعريف - اللغوي
4-3. يلفت انتباهه �سيء جديد وي�سري اإليه وقد ي�سميه 

اإذا كان يعرف الكلمة.

ا�سم الن�ساط 
ماذا يوجد يف ال�سورة ؟

 
الأدوات:

لوحة )مثال اأطفال يلعبون يف احلديقة ولكن يجب 
اأن تكون اللوحة مثرية لالنتباه(.

التطبيق:
وجتل�س  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 

اأمامهم وتقول : انظروا اإىل ال�سورة
تالحظ املربية الأطفال وهم ينظرون اإىل اللوحة ، ثم 
 ) ل�سجرة ..  ارين  الكرة،  )ارين   : ت�ساأل كل طفل 
ل  التي  الأ�سياء  لهم  ت�سمي  الأطفال  ينتهي  اأن  بعد 

يعرفوها.

املهارات الجتماعية – النفعالية
6-1. يح�رش اإىل املائدة عندما يتواجد باقي الأطفال.

ا�سم الن�ساط 
وقت الطعام .

الأدوات:
ملعقة الطفل ، �سحن الطعام ، كاأ�س ، طعام الطفل.

التطبيق:
تتوجه املربية مع الأطفال اإىل املنطقة املخ�س�سة لالأكل 
على الطاولة وتراقب الطفل وهو يرتك منطقة اللعب 

ويح�رش اإىل املائدة عندما يتواجد باقي الأطفال.

املهارات الجتماعية – النفعالية
6-2. يبداأ بالنظر اإىل الباب عندما ت�ساعده املربية على لب�س املعطف والقبعة ا�ستعدادًا ملغادرة احل�سانة

اإىل الباب عندما ت�ساعده املربية على لب�س  بالنظر  يبداأ  اأن الطفل  النتاج باملراقبة �ستالحظ املربية  يتحقق هذا 
املعطف والقبعة ا�ستعدادًا ملغادرة احل�سانة .

املهارات احلركية الكبرية
1-14. ميكن اأن يركع يحني ج�سمه للجلو�س بدون 

م�ساعدة.
ا�سم الن�ساط 
احني ج�سمي.

الأدوات:
)كرات،  مثل  الريا�سية  الأدوات  اأغاين،بع�س 

الأطواق، درجات �سغرية(. 

التطبيق:
�رشيط  وت�سع  منا�سب  اإىل مكان  الأطفال  املربية  تاأخذ 
ببع�س  تقوم   ثم  معهم،  باللعب  وتبداأ  الأغاين 
احلركات الريا�سية وتركع على الأر�س دون اأن حتني 
ج�سمها وت�سجع  الأطفال على تقليد احلركة وتراقب 
ج�سمه  ويحني  يركع  اأن  من  طفل  كل  متكن  مدى 

للجلو�س بدون م�ساعدة. 

الأ�سبوع الرابعال�سهر ال�ساد�س

املهارات احلركية ال�سغرية
الكبيـــرة  اخلــــرز  حبات  اإدخـــال  ي�ستطيــع   .12-1

خالل اخليط.

ا�سم الن�ساط 
�سك اخلرز الكبري

الأدوات:
رباط حذاء  ، خرز كبري مثقوب ، وعاء بال�ستيك.

التطبيق:
تبداأ  و  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
ل  حتى  احلبل  طرف  تربط  و  احلبل  اخلرز يف  ب�سك 
تقع اخلرزات منه و من ثم تعطي الطفل حباًل مماثاًل 
له  و�ستالحظ املربية اأن الطفل �سيبداأ بال�سك وتقليد 

الن�ساط.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه.

ا�سم الن�ساط 
األب�س قبعتي

الأدوات:
 قبعة للمربية ، قبعة للطفل.

التطبيق:
وحتمل  املخ�س�سة  املنطقة  اإىل  الطفل  املربية  حتمل 
القبعة وتقول له : هذه قبعة �سوف ن�سع القبعة 
وت�رشح  راأ�سها  على  القبعة  ت�سع  راأ�سنا.  على 
هيا  له  وتقول  قبعة  وتعطيه  القبعة  لب�س  اأ�سباب 

الب�س القبعة
 تراقب املربية الطفل وهو يحاول لب�س القبعة.

اجلانب املعريف
7-4. يقلد ال�سلوكات اجلديدة عند الآخرين.

بتم�سيط  الأطفال  اأحد  يبداأ  عندما  اأنه  املربية  تالحظ 
�سعره ، يقلد بقية الأطفال �سلوك الطفل ويبداأون 

بتم�سيط �سعرهم )مثاًل(.

اجلانب املعريف - اللغوي
4-4. يلجاأ اإىل م�سك يد الأم ثم يتوجه اإىل مكان 

معني طالبًا امل�ساعدة.

مكان  اإىل  لياأخذها   املربية  بيد  الطفل   مي�سك 
الألعاب  وي�سري على اللعبة التي يريد خ�سو�سا اإذا 

مل تكن يف متناول اليد.

املهارات الجتماعية – النفعالية
6-1. يح�رش اإىل املائدة عندما يتواجد باقي الأطفال

ا�سم الن�ساط 
وقت الطعام .

الأدوات:
ملعقة الطفل ، �سحن الطعام ، كاأ�س ، طعام الطفل.

التطبيق:
تتوجه املربية مع الأطفال اإىل املنطقة املخ�س�سة لالأكل 
على الطاولة وتراقب الطفل وهو يرتك منطقة اللعب 

و يح�رش اإىل املائدة عندما يتواجد باقي الأطفال.

املهارات الجتماعية – النفعالية
6-2. يبداأ بالنظر اإىل الباب عندما ت�ساعده املربية على لب�س املعطف والقبعة ا�ستعدادًا ملغادرة احل�سانة.

اإىل الباب عندما ت�ساعده املربية على لب�س  بالنظر  يبداأ  اأن الطفل  النتاج باملراقبة �ستالحظ املربية  يتحقق هذا 
املعطف والقبعة ا�ستعدادًا ملغادرة احل�سانة.



ال�سهر ال�سابع
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املهارات احلركية الكبرية
بني  امل�سافة  وتكون  متتالية  بخطوات  يخطو   .1-1

الرجلني قليلة.

ا�سم الن�ساط 
نقل املكعبات الأ�سفنجية مترين جماعي.

الأدوات:
متو�سط  بحجم  فريق  لكل  ا�سفنجية  مكعبات  ثالث 

بحيث ي�ستطيع الطفل حملها وامل�سي بها.

التطبيق:
وتقول  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
لهم:�سيلعب بهذه اللعبة طفلني يف نف�س الوقت ثم 
تقول على الطفلني نقل املكعبات من هذه النقطة 
اإىل هذه النقطة وت�سع X   با�ستخدام الال�سق عند 
كل  لالأطفال  وتقول  النهاية،  ونقطة  البداية  نقطة 
طفل �سينقل الثالث مكعبات ثم ت�ساأل يف البداية 
وتقول  طفلني  تختار  ثم  اللعبة  يبداأ  اأن  يحب  من 
لهم:عندما اأ�سفق تبداأ اللعبة ، وعند الإنتهاء تختار 
كل  يطبقه  حتى  التمرين  يف  وت�ستمر  اآخرين  طفلني 

الأطفال.

الأ�سبوع الأولال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية ال�سغرية
1-1.  ير�سم )يخرب�س(  دوائر و خطوط

ا�سم الن�ساط 
الر�سم احلر باألوان ال�سمع

الأدوات:
ورق اأبي�س، األوان �سمع.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل على الطاولة وتقدم له الورقة 
والألوان وترتكه ير�سم بحرية وبدون تدخل ثم ت�ساأل 

الطفل ماذا ر�سم ولكن بدون تعليق.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. يطعم نف�سه ب�سكل كامل با�ستخدام امللعقة

ا�سم الن�ساط 
هيا جنهز املائدة )مترين جماعي(.

الأدوات:
مفر�س للطاولة، �سحون ،مالعق ، كوب لكل طفل.

التطبيق:
تذهب املربية مع الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول 
لهم الآن �سنجهز طاولة الطعام وتطلب من الطفل اأن 
يجل�س على الطاولة ليتناول الطعام بنف�سه وت�سجعه 

على ا�ستخدام امللعقة.

اجلانب املعريف
ثم  ب�سيطة  لفرتة  لعبه  اأثناء  الآخرين   اإىل  ينظر   .1-1

ي�ستمر باللعب.
تتابع وتراقب املربية الطفل وهو ينظر اإىل الآخرين  اأثناء 

لعبه لفرتة ب�سيطة ثم ي�ستمر باللعب.

اجلانب املعريف
1-2. يقلد بناء برج من 6-8 من املكعبات.

ا�سم الن�ساط 
نقل املكعبات الأ�سفنجية )مترين جماعي(

الأدوات:
ت�سع املربية ثماين  مكعبات ا�سفنجية لكل فريق بحجم 

متو�سط بحيث ي�ستطيع الطفل حملها وامل�سي بها.

التطبيق:
وت�رشح  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
وتقوم هي  معًا  اللعبة  بهذه  �سنلعب  وتقول:  لهم 
ببناء املكعبات اأوًلوتقول لالأطفال كل طفل �سينقل 
ثالث مكعبات وت�ساأل : من يحب اأن يبداأ اللعبة ؟ 
ثم تختار طفلني وتقول لهم عندما اأ�سفق تبداأ اللعبة 

وعند الإنتهاء تختار طفلني اآخرين
ت�ستمر يف التمرين حتى يطبقه جميع الأطفال.



103 102

اجلانب املعريف - اللغوي
1-1. ي�سغي باهتمام للمحادثات العامة

ا�سم الن�ساط 
ق�سة

الأدوات:
ق�سة عن الغذاء ال�سحي.

التطبيق:
وتتبادل  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
احلديث معهم حول فوائد الطعام واأهميته للج�سم 
اأرائهم ومعرفتهم  ليعربوا عن  املجال لهم  وتفتح 

عن الطعام.

اجلانب املعريف- اللغوي
1-1. ي�سغي باهتمام للمحادثات العامة.

ا�سم الن�ساط 
�سلة الفاكهة

الأدوات:
�سلة حتتوي على ) تفاح ، برتقال، فراولة ، كرز ، 

موز وم�سم�س(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املخ�س�س وت�سع 
ال�سلة اأمامهم بعد اأن تكون قد غ�سلت الفاكهة 
وت�سمي لهم الفاكهة وتتبادل احلديث معهم حول 
لهم  املجال  تفتح   ، للج�سم  واأهميتها  فوائدها 
ليعربوا عن اأرائهم ومعرفتهم عن الفواكه وتطلب 
من اأحد الأطفال اأن يعطيها الفاكهة التي ت�سميها 
حتى  املوز  اأعطني  ثم  التفاحة  اأعطني  تقول  مثاًل 
تنهي جميع الأنواع ، ثم تغ�سل الفاكهة مرة ثانية 

وت�ساأل الطفل ماذا يريد اأن ياأكل؟

اجلانب املعريف- اللغوي
من  اأي  ترافقها  اأن  دون  التعليمات  يتبع   .2-1

التلميحات اأو الإ�سارات.

ا�سم الن�ساط 
ا�سحب احلبل

الأدوات:
حبل ، اأي لعبة متوفرة

التطبيق:
املنا�سب وتربط  الطفل يف املكان  املربية مع  جتل�س 
الطاولة  حتت  مثاًل  وتخفيها  احلبل  بطرف  اللعبة 
وتطلب من الطفل �سحب احلبل وعندما ي�سل اإىل 
التحدث  منه  وتطلب  اللعبة  عن  ت�ساأله  اللعبة 

عنها، ثم ترتك الطفل يلعب باللعبة.

املهارات الجتماعية - النفعالية
وينظر  الأ�سا�سية  الرعاية  مقدمة  مع  يلعب   .1-1

للتاأكد من وجود مقدمة الرعاية.

ا�سم الن�ساط 
ماذا نفعل باملعجونة ؟

الأدوات:
معجونة خا�سة بالأطفال.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املنا�سب  وت�سع 
املعجونة اأمامهم وت�سنع كل يوم �سكل من اأ�سكال 
الفواكه اأو احليوانات ملدة اأ�سبوع ، يف اأخر يوم 
تل�سق الأ�سكال على ورق اأبي�س ، �ستالحظ املربية 
ل�سعوره  اللعب  اأثناء  وجودها  يراقب  الطفل  اأن 

بالإطمئنان.
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املهارات الجتماعية - النفعالية
بوجود  فقط  جديدة  لعبة  با�ستخدام  يلعب   .2-1

مقدمة الرعاية .

ا�سم الن�ساط 
اأحب م�ساركة اأ�سدقائي )مترين جماعي(

الأدوات:
�سندوق ليجو . 

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املخ�س�س على 
يلعبون  وترتكهم  اأمامهم   الليجو  وت�سع  الأر�س 
اإذا احتاج الأمر، تراقب  اإل  وتراقبهم دون تدخل 
املربية الطفل وهو ي�ستخدم )لعبة جديدة ( عندما 

يكون مطمئنًا  بوجودها.

املهارات احلركية الكبرية 
1-2. مي�سي بتوازن من دون اأن ميد ذراعيه .

 
ا�سم الن�ساط

الإ�سارة اخل�رشاء ) مترين جماعي(

الأدوات:
قطعة كرتون خ�رشاء ب�سكل دائري معلقة على ع�سا.

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول لهم 
احلر  بامل�سي  تبدوؤون  اخل�رشاء  الدائرة  اأرفع  عندما 
وعندما اأنزل الدائرة يجب على اجلميع التوقف ، 
تعيد التمرين اأكرث من مرة حتى يتقن الأطفال اللعبة 

ولكن ل تزيد املدة عن ع�رش دقائق.

املهارات احلركية ال�سغرية  
1-1. ير�سم )يخرب�س( دوائر وخطوط.

 
ا�سم الن�ساط 

 الر�سم احلر باألوان ال�سمع

الأدوات:
ورق اأبي�س ، األوان �سمع.

التطبيق:
الورقة  له  وتقدم  الطاولة  على  الطفل  مع  جتل�س 
ثم  تدخل  وبدون  بحرية  ير�سم  وترتكه  والألوان 

ت�ساأل الطفل ماذا ر�سم ولكن بدون تعليق.

الأ�سبوع الثاينال�سهر ال�سابع
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. يطعم نف�سه ب�سكل كامل با�ستخدام امللعقة.

ا�سم الن�ساط 
هيا جنهز املائدة )مترين جماعي(.

الأدوات:
مفر�س للطاولة، �سحون ،مالعق ، كوب لكل طفل.

التطبيق:
الطاولة ليتناول الطعام بنف�سه وت�سجعه على ا�ستخدام 

امللعقة.

اجلانب املعريف
1-3. يدير ال�سورة اإىل و�سعها ال�سحيح

ا�سم الن�ساط 
ماذا اأرى ؟ )مترين جماعي(

الأدوات:
�سورة كبرية لقطة.

التطبيق:
وجتل�س  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
معهم ب�سكل دائري وت�ساألهم عن ا�سم احليوان الذي  
و  الأ�سئلة  طرح  على  وت�سجعهم  ال�سورة  يف  يرونه 
و�سعها  اإىل  القطة  �سورة  يدير  وهو  الطفل  تراقب 

ال�سحيح اإذا ما تغيري و�سعها.

اجلانب املعريف - اللغوي
ياأكل  الب�سيطة مثل  1-3. يفهم معنى بع�س الأفعال 

وينام

ا�سم الن�ساط 
وقت الدائرة

الأدوات:
ل �سيء .

التطبيق:
وتبداأ  املنا�سب  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
ماذا  مثل:  الأ�سئلة  بع�س  وت�ساأله  معه  بالتحدث 

تناولت على الإفطار؟ اأو ماذا تلب�س اليوم ؟

اجلانب املعريف - اللغوي
ياأكل  الب�سيطة مثل  1-3. يفهم معنى بع�س الأفعال 

وينام

ا�سم الن�ساط 
ماذا تاأكل ؟

الأدوات:
�سورة خلروف وبقرة تاأكل الع�سب.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املخ�س�س وتعر�س 
اأن  وحتدثه  الع�سب  ياأكالن  وبقرة  خلروف  �سورة 
على  الطفل  ت�سجع  ثم  ياأكل  ال�سورة  يف  اخلروف 
ماذا  الطفل:  ت�ساأل  ثم  ياأكل.  اخلروف وهو  تقليد 

ترى يف ال�سورة ؟
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املهارات الجتماعية - النفعالية
1-3. ي�ستمتع  ب�سحبة الآخرين بوجود مقدمة الرعاية

ا�سم الن�ساط 
خيمتي كبرية

الأدوات:
�رش�سف كبري، كرا�سي ، جمموعة األعاب لالأطفال.

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول لهم 
ب�سكل  الكرا�سي  وت�سع   . خيمة  ن�سنع  �سوف  اليوم 
دائري وت�سع ال�رش�سف فوق الكرا�سي . اإذا كان عدد 
الأطفال كبري تق�سمهم اإىل جمموعتني وت�سنع خيمتني 
. ثم تطلب من كل طفل اأن يختار لعبة واحدة فقط 
ثم يدخل اإىل اخليمة وحتدد م�ساحة اللعب. تالحظ 
املربية ا�ستمتاع الطفل اأثناء اللعب مب�ساركته الفعالة.

املهارات احلركية الكبرية
1-2. مي�سي بتوازن من دون اأن ميد ذراعيه.

ا�سم الن�ساط 
امل�سي بني الأقماع

الأدوات:
خم�س اأقماع .

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع الأقماع 
ب�سكل خط م�ستقيم بني القمع و الآخر حوايل مرت ثم 
تطلب من الطفل امل�سي بني الأقماع ب�سكل Z  ثم 

تطبق التمرين مع باقي الأطفال.

الأ�سبوع الثالثال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية ال�سغرية
1-1.  ير�سم )يخرب�س(  دوائر و خطوط.

ا�سم الن�ساط 
الر�سم احلر باألوان ال�سمع

الأدوات:
ورق اأبي�س ، األوان �سمع.

التطبيق:
الورقة  له  وتقدم  الطاولة  على  الطفل  مع  جتل�س 
والألوان وترتكه ير�سم بحرية وبدون تدخل ثم ت�ساأل 

الطفل ماذا ر�سم ولكن بدون تعليق.
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اجلانب املعريف
منه  يطلب  عندما  ج�سمه  من  اأجزاء  اإىل  ي�سري   .4-1

ذلك )اأكرث تف�سياًل(.

ا�سم الن�ساط 
اأتعرف على ج�سدي

الأدوات:
�سورة بحجم كبري جل�سم الإن�سان بالكامل.

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
 ، الإن�سان  ج�سم  هو  هذا  له  وتقول  اإمامه  ال�سورة 
وت�سع اإ�سبعها على الراأ�س وت�ساأل الطفل: ما هذا ؟ 
اإذا مل يعرف ت�سميه له ، ثم ت�ساأل الطفل عن العينني 
وت�ساأل  اليدين  ت�سمي  ثم  وال�سعر..  والفم  والأنف 
الطفل : مباذا ن�ستخدم اليدين ؟ وتعدد مع الأطفال 
والر�سم  واللعب  الأكل  مثل  اليدين  ا�ستعمالت 
ا�ستعمالتها  وتعدد  الأرجل  ثم  وغريها.  وال�رشب 

مثل امل�سي واجلري ولعب الكرة
تعد مع الطفل الأجزاء فمثال تقول للطفل كم عني؟ كم 

اأنف ؟ كم فم ؟ وتقوم بعد الأيدي والأرجل.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-1. يطعم نف�سه ب�سكل كامل با�ستخدام امللعقة.

ا�سم الن�ساط 
هيا جنهز املائدة )مترين جماعي(.

الأدوات:
مفر�س للطاولة، �سحون ، مالعق ، كوب لكل طفل.

التطبيق:
تذهب املربية مع الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول 
لهم الآن �سنجهز طاولة الطعام وتطلب من الطفل اأن 
يجل�س على الطاولة ليتناول الطعام بنف�سه وت�سجعه 

على ا�ستخدام امللعقة.

اجلانب املعريف - اللغوي
1-4. ميكنه فهم اأ�سوات اآتية من غرفة اأخرى.

ا�سم الن�ساط 
ما هذا ال�سوت ؟

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
غرفة  من  قريبة  غرفة  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الغرفة  يف  الأ�سوات  بع�س  عن  وت�ساأله  الأطفال 
الأخرى مثاًل تقول له من الذي يتحدث ؟ اأو ماذا 
تقول املعلمة لالأطفال يف الغرفة الأخرى ؟ اأو ماذا 

يقول �سديقك؟

توجيه:
تفكري  ت�ستت  الأخرى  الأ�سوات  الأحيان  بع�س  يف 

الطفل اإذا كانت املعلمة تقدم له �سيء جديد.

املهارات الجتماعية - النفعالية
1-4. يقل خوفه من الغرباء بوجود كبار ماألوفني له

الطفل على دار  تعود  العمرية وبعد  املرحلة  يف هذه 
احل�سانة والأفراد والأ�سدقاء �ستالحظ املربية تال�سي �سعور 
اخلوف ويكون تدين هذا امل�ستوى من اخلوف تدريجيا 
عند الطفل عند م�ساهدة الغرباء مثل اأولياء الأمور اأو 

الزائرين للرو�سة مع مرور الوقت .
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املهارات احلركية الكبرية
1-3. يرك�س بحذر .

ا�سم الن�ساط 
ريا�سة ال�سباح

الأدوات:
مو�سيقى خفيفة

التطبيق:
ت�ستقل املربية الأطفال يف ال�سباح وتاأخذهم اإىل املكان 
املنا�سب وت�سع املو�سيقي وتطبق معهم متارين خفيفة 

مثل رفع اليدين وثني اجلذع والهرولة وغريها .

توجيه:
تطبق املربية هذا التمرين ملدة اأ�سبوع.

الأ�سبوع الرابعال�سهر ال�سابع

املهارات احلركية ال�سغرية
1-1. ير�سم )يخرب�س( دوائر وخطوط.

ا�سم الن�ساط 
اأنا �سائق ماهر

الأدوات:
طفل  لكل  ال�سيب�س  �سناديق  )مثل  كرتون  �سندوق 

�سندوق(، األوان للزينة ، مق�س ، �سمغ.

التطبيق:
جتل�س املربية مع كل طفل لت�سنع له �سيارة من الكرتون 
اأن  الطفل  ي�ستطيع  لكي  الأ�سفل  من  الكرتونة  تفتح 
لل�سيارة  عجالت  الزوائد  من  ت�سنع  ثم  بها  يدخل 
اأن  بعد  ال�سندوق  جوانب  على  العجالت  وتل�سق 
يزينها الطفل ، تلون ال�سندوق هي و الطفل. بعد 
اأن تنتهي من عمل ال�سيارات لكل الأطفال تطلب 
ويحملها  الكرتونة  داخل  يدخل  اأن  طفل  كل  من 

بيديه ومي�سي بها مقلدًا ال�سيارة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-2. يطلب الطعام وال�رشاب \يلب�س لوحده احلذاء 

والطاقية .

ا�سم الن�ساط 
اأين األب�س القبعة واحلذاء ؟

الأدوات:
قبعة ، حذاء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املنا�سب وتقول له 
ما هذة ؟ وعندما ي�سمي الطفل القبعة تبداأ بالتمرين 
و  القبعة  بت�سمية  هي  تقوم  القبعة  يعرف  مل  اإذا 
اإعطائها للطفل حتى يلم�سها ويتفح�سها ، ثم ت�ساأل 
الطفل اأين اأ�سع القبعة ؟ هل اأ�سعها هنا ؟ وت�سعها 
فوق الكتف وتنتظر اإجابة الطفل . ثم ت�سعها على 
؟  اأ�سعها  اأن  يجب  اأين  اإذا  الطفل  وت�ساأل  رجلها 
وعندما يجيب ت�سعها فوق الراأ�س وتكرر نف�س التمرين 

مع احلذاء.

اجلانب املعريف
2-1. ي�ستخدم قطعة قما�س لعمل مالب�س للعبة.

ا�سم الن�ساط 
مالب�س دميتي .

الأدوات:
ي�ستعملها  قما�س  قطعة  اأو  فقط  قطعتني  دمية  مالب�س 

الطفل كمالب�س للدمية.

التطبيق:
ترتك املربية قطعة القما�س بني يدي الطفل وتراقبه وهو 

ي�ستخدمها لعمل مالب�س للعبة.
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-1. ينطق جمل موؤلفة من كلمتني اأو ثالثة .

ا�سم الن�ساط 
ماذا تلب�س ؟

الأدوات:
مالب�س الطفل التي يرتديها.

التطبيق:
التي  املالب�س  عن  وت�ساأله  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
يرتديها عن نوعها ، لونها ، اإذا كان يحبها اأم ل 

وعن ال�سبب.

اجلانب املعريف
اللعبة  2-2. ي�سحب و�سادة نحوه  للح�سول على 

التي على الو�سادة .

ا�سم الن�ساط 
ا�سحب احلبل

الأدوات:
حبل ، اأي لعبة متوفرة

التطبيق:
املنا�سب وتربط  الطفل يف املكان  املربية مع  جتل�س 
الطاولة  حتت  مثاًل  وتخفيها  احلبل  بطرف  اللعبة 
وتطلب من الطفل �سحب احلبل وعندما ي�سل اإىل 
التحدث  منه  وتطلب  اللعبة  عن  ت�ساأله  اللعبة 

عنها، ثم ترتك الطفل يلعب باللعبة.

املهارات الجتماعية - النفعالية
1-5. ي�ستخدم ا�سمه اإ�سارة لذاته عندما يتحدث مع 

الآخرين

ا�سم الن�ساط 
الدمى الناطقة

الأدوات:
دمى التي تلب�س باليد.

التطبيق:
وتبداأ  املنا�سب  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
بالتحدث معه بوا�سطة الدمى وت�ساأله بع�س الأ�سئلة 
مثاًل اأن يعرف عن نف�سه م�ستخدمًا ا�سمه ماذا تناولت 

على الإفطار؟ اأو ماذا تلب�س اليوم ؟

ال�سهر الثامن
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املهارات احلركية الكبرية
1-3. يرك�س بحذر

ا�سم الن�ساط 
اجلري احلر )مترين جماعي(

الأدوات:
�سفارة

التطبيق:
وحتدد  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
عند  الأطفال  جتمع   . النهاية  ونقطة  البداية  نقطة 
نقطة البداية وتقول لهم  عند �سماع �سوت ال�سفارة 
الفريق  املربية  ت�سجع   . النهاية  نقطة  اإىل  تنطلقون 

كامل ول ت�سجع اأفراد. 
تعيد التمرين وتو�سي الأطفال بالإنتباه واحلذر.

الأ�سبوع الأولال�سهر الثامن

املهارات احلركية ال�سغرية
1-1. ير�سم )يخرب�س( دوائر وخطوط.

ا�سم الن�ساط 
اأنا �سائق ماهر

الأدوات:
طفل  لكل  ال�سيب�س  �سناديق  )مثل  كرتون  �سندوق 

�سندوق(، األوان للزينة ، مق�س ، �سمغ.

التطبيق:
جتل�س املربية مع كل طفل لت�سنع له �سيارة من الكرتون 
اأن  الطفل  ي�ستطيع  لكي  الأ�سفل  من  الكرتونة  تفتح 
لل�سيارة  عجالت  الزوائد  من  ت�سنع  ثم  بها  يدخل 
اأن  بعد  ال�سندوق  جوانب  على  العجالت  وتل�سق 
يزينها الطفل ، تلون ال�سندوق هي و الطفل. بعد 
اأن تنتهي من عمل ال�سيارات لكل الأطفال تطلب 
ويحملها  الكرتونة  داخل  يدخل  اأن  طفل  كل  من 

بيديه ومي�سي بها مقلدًا ال�سيارة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-2. يطلب الطعام وال�رشاب \يلب�س لوحده احلذاء 

والطاقية.

ا�سم الن�ساط 
اأين األب�س القبعة واحلذاء ؟

الأدوات:
قبعة ، حذاء

التطبيق:
وتقول  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
للطفل ما هذة ؟ وعندما ي�سمي الطفل القبعة تبداأ 
بالتمرين اإذا مل يعرف القبعة تقوم هي بت�سمية القبعة 
ثم   ، ويتفح�سها  يلم�سها  حتى  للطفل  اإعطائها  و 
اأ�سعها هنا ؟  القبعة ؟ هل  اأ�سع  اأين  ت�ساأل الطفل 
وت�سعها فوق الكتف وتنتظر اإجابة الطفل . ثم ت�سعها 
على رجلها وت�ساأل الطفل اإذا اأين يجب اأن اأ�سعها 
نف�س  وتكرر  الراأ�س  فوق  ت�سعها  يجيب  وعندما  ؟ 

التمرين مع احلذاء.

اجلانب املعريف- اللغوي
2-2.  ي�سمي اأ�سياء واأ�سخا�س ماألوفني .

ا�سم الن�ساط 
ماذا تلب�س ؟

الأدوات:
مالب�س الطفل التي يرتديها.

التطبيق:
التي  املالب�س  عن  وت�ساأله  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
يرتديها عن نوعها ، لونها ، اإذا كان يحبها اأم ل 

وعن ال�سبب.

املهارات الجتماعية – النفعالية
1-6. يظهر تعلقا �سديدًا بالكبار وخا�سة عند املر�س اأو اخلوف

عندما مير�س الطفل يف الرو�سة اأو ال�سعور يف اخلوف �ستالحظ املربية تعلق من قبل الطفل بها اأو القرتاب منها 
ب�سكل ملحوظ وخمتلف عن الروتني اليومي كما اأن الطفل قد يفتعل ت�رشفات و�سلوكيات للفت النظر مثل 

البكاء اأو كرثة الطلبات بحيث تبقى املربية اإىل جانبه اأطول فرتة ممكنة.
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املهارات احلركية الكبرية
مثبتة  مرفوع وعينيه  وراأ�سه  الرك�س  يتمكن من   .4-1

على الأر�س مل�سافة مرت اأو مرتين .

ا�سم الن�ساط 
 اأرك�س بخفة .

الأدوات:
�سفارة

التطبيق:
وحتدد  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
عند  الأطفال  جتمع   . النهاية  ونقطة  البداية  نقطة 
نقطة البداية وتقول لهم  عند �سماع �سوت ال�سفارة 
الفريق  املربية  ت�سجع   . النهاية  نقطة  اإىل  تنطلقون 

كامل ول ت�سجع اأفراد.
تعيد التمرين وتو�سي الأطفال بالإنتباه واحلذر.

الأ�سبوع الثاينال�سهر الثامن

املهارات احلركية ال�سغرية
1-1. ير�سم )يخرب�س( دوائر وخطوط

ا�سم الن�ساط 
اأنا �سائق ماهر

الأدوات:
طفل  لكل  ال�سيب�س  �سناديق  )مثل  كرتون  �سندوق 

�سندوق(، األوان للزينة ، مق�س ، �سمغ .

التطبيق:
جتل�س املربية مع كل طفل لت�سنع له �سيارة من الكرتون 
اأن  الطفل  ي�ستطيع  لكي  الأ�سفل  من  الكرتونة  تفتح 
لل�سيارة  عجالت  الزوائد  من  ت�سنع  ثم  بها  يدخل 
اأن  بعد  ال�سندوق  جوانب  على  العجالت  وتل�سق 
يزينها الطفل ، تلون ال�سندوق هي و الطفل. بعد 
اأن تنتهي من عمل ال�سيارات لكل الأطفال تطلب 
ويحملها  الكرتونة  داخل  يدخل  اأن  طفل  كل  من 

بيديه ومي�سي بها مقلدًا ال�سيارة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-2. يطلب الطعام وال�رشاب \يلب�س لوحده احلذاء 

والقبعة.

ا�سم الن�ساط 
اأين األب�س القبعة واحلذاء ؟

الأدوات:
قبعة ، حذاء

التطبيق:
وتقول  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
القبعة  الطفل  ي�سمي  وعندما  ؟  هذة  ما  للطفل 
تبداأ بالتمرين اإذا مل يعرف القبعة تقوم هي بت�سمية 
ويتفح�سها  يلم�سها  حتى  للطفل  اإعطائها  و  القبعة 
اأ�سعها  هل  ؟  القبعة  اأ�سع  اأين  الطفل  ت�ساأل  ثم   ،
 . الطفل  اإجابة  وتنتظر  الكتف  فوق  وت�سعها  ؟  هنا 
ثم ت�سعها على رجلها وت�ساأل الطفل اإذا اأين يجب 
اأن اأ�سعها؟ وعندما يجيب ت�سعها فوق الراأ�س وتكرر 

نف�س التمرين مع احلذاء.

اجلانب املعريف
اإعادة  قراءة الق�سة منتظرًا رد فعل من  3-1. يطلب 

يقراأ الق�سة

ا�سم الن�ساط 
ق�سة عن الأ�رشة

الأدوات:
ق�سة م�سورة

التطبيق:
املخ�س�س وتبداأ  املكان  الأطفال يف  املربية مع  جتل�س 
معهم  وتتناق�س  ت�ساألهم  ثم  اأمامهم  الق�سة  ب�رشد 

مبو�سوع الق�سة
تتبع املربية طلب الطفل لإعادة قراءة الق�سة منتظرًا ردة 

فعلها على طلبه.
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-3. ي�ستجيب لتعليمات من خطوتني.

ا�سم الن�ساط 
كيف ننظف الأنف؟

الأدوات:
حمارم نظيفة

التطبيق:
املخ�س�س وتقول  املكان  الطفل يف  املربية مع  جتل�س 
له �سوف نتعلم كيف ننظف الأنف ثم حتمل املحرمة 
وت�سعها على اأنف الطفل كخطوة اأوىل ثم تقول له 
حاول النفخ من الأنف للخارج كخطوة ثانية تطلب 

من الطفل اأن يح�رش املحرمة وينظف اأنفه  

توجيه :
ت�رشح املربية للطفل اأهمية تنظيف الأنف باملحرمة

املهارات الجتماعية - النفعالية
2-1. ي�سارك يف عملية جمع الألعاب عندما تطلب 
اأن باقي الأطفال  مقدمة الرعاية ذلك ويرى 

ي�ساركون يف ذلك.

ا�سم الن�ساط 
�سد ال�سندوق باحلبل مترين جماعي 

)من ثالث اإىل اأربع اأطفال بالتناوب(

الأدوات:
األعاب  ع�رش   ( كبرية  األعاب  الكرتون،  من  �سندوق 

تقريبًا (، حبل

التطبيق:
وت�سع  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
لهم  وتقول  الغرفة  يف  ع�سوائي  ب�سكل  الألعاب 
علينا ترتيب الغرفة وو�سع الألعاب يف ال�سندوق. 
�سنتعاون  الآن  لهم  تقول  الأطفال  ينتهي  اأن  بعد 

لو�سع ال�سندوق يف املكان املنا�سب.

املهارات احلركية الكبرية
الب�سيطة  العقبات واحلواجز  يتمكن من جتاوز   .5-1

اأثناء م�سيه .

ا�سم الن�ساط 
امل�سي بني الأقماع

الأدوات:
خم�س اأقماع

التطبيق:
امل�سي بني الأقماع ب�سكل Z  ثم تطبق التمرين مع باقي 

الأطفال.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2. يلتقط الأ�سياء ال�سغرية .

ا�سم الن�ساط 
اأحب م�ساركة اأ�سدقائي )مترين جماعي(

الأدوات:
�سندوق ليجو.

التطبيق:
املخ�س�س على  املكان  الأطفال يف  املربية مع  جتل�س 
يلعبون  وترتكهم  اأمامهم   الليجو  وت�سع  الأر�س 
تراقب  الأمر،  احتاج  اإذا  اإل  تدخل  دون  وتراقبهم 
عندما   ) جديدة  )لعبة  ي�ستخدم  وهو  الطفل  املربية 

يكون مطمئنًا  بوجودها.

الأ�سبوع الثالثال�سهر الثامن
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. يحاول خلع الفوطة عندما يخلع بنطاله.

تتابع املربية وتراقب الطفل وهو يحاول خلع الفوطة 
عندما يخلع بنطاله.

اجلانب املعريف
3-3. يربط ربطًا  اأوليًا  بني ال�سلوك وما يرتتب عليه 

من نتيجة )اإ�سعال  ال�سوء و اإطفاوؤه(.

ا�سم الن�ساط 
اأحلاين املف�سلة

الأدوات:
كا�سات من الكرتون ،اأكيا�س ورق،حبال من ال�سوف  

حم�س حب.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املنا�سب ثم تعطي 
احلم�س  من  وقليل  البال�ستيك  من  كوب  طفل  كل 
وتربطه  بالورق  الكوب  تغطي  ثم  بداخله  لي�سعه 
لي�سدر  يرجه  لكي  للطفل  وتعطيه  ال�سوف  باخليط 
اأ�سوات ثم تطلب منه اأن ي�سنع حلن لأغنية ماألوفة 

عند الطفل.

اجلانب املعريف
3-2. ي�سع ال�رشيط داخل امل�سجل وي�سغط على الكب�سة 

جلعله يعمل.

ا�سم الن�ساط 
اأ�سوات خمتلفة )مترين جماعي(

الأدوات:
ت�سجيل لأ�سوات خمتلفة مثل �سوت �سيارة الإ�سعاف، 

�سيارة ال�رشطة، �سيارة الإطفاء .

التطبيق:
املخ�س�س على  املكان  الأطفال يف  املربية مع  جتل�س 
�سكل دائرة وتطلب من اأحد الأطفال اأن ي�سع ال�رشيط 
وتراقب املربية الطفل وهو ي�سع ال�رشيط داخل امل�سجل 
وي�سغط على الكب�سة جلعله يعمل وت�سمع مع الأطفال 
ثم   ، ال�سوت  هو  ما  لهم  وت�رشح  الأول  ال�سوت 
من  وتطلب  الطريقة  بنف�س  الأخرى  الأ�سوات  تطبق 

الأطفال تقليد الأ�سوات.

اجلانب املعريف
3-3. يربط ربطًا  اأوليًا  بني ال�سلوك وما يرتتب عليه 

من نتيجة )اإ�سعال  ال�سوء و اإطفاوؤه(.

ا�سم الن�ساط 
من اأين ياأتي ال�سوء ؟

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل غرفة يوجد بها �سباك و�ستائر 
وتدع  م�سيئة  الغرفة  اأن  له  وتقول  الباب  تغلق   ،
الطفل ينظر من النافذة ،  ثم تغلق ال�ستائر وت�ساأل 
الطفل اأين ذهب ال�سوء؟ ثم تفتح ال�ستائر مرة اأخرى 
ياأتي من ال�سم�س وعندما  اإن ال�سوء  وتقول للطفل 

تغلق ال�ستائر يذهب ال�سوء.

اجلانب املعريف
3-3. يربط ربطًا  اأوليًا  بني ال�سلوك وما يرتتب عليه 

من نتيجة )اإ�سعال  ال�سوء و اإطفاوؤه (.

ا�سم الن�ساط 
كيف تعمل هذه اللعبة ؟

الأدوات:
لعبة تعمل بالبطارية مثل �سيارة اأو طائرة .

التطبيق:
املكان  يف  الأر�س  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
ينتبه  اأن  دون  من  اللعبة  بت�سغيل  وتقوم  املخ�س�س 
الطفل اإىل مكان الت�سغيل ، ثم تطفئ اللعبة وتعطيها 
للطفل وترتكه يحاول اكت�ساف الطريقة مبفرده واإذا 
مل يعرف حتاول اأن تعطيه اإ�سارات لت�ساعده ، ثم 

تعيد التمرين حتى يتقنه.
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-3. ي�ستجيب لتعليمات من خطوتني.

ا�سم الن�ساط 
كيف ننظف الأنف ؟

الأدوات:
حمارم نظيفة 

التطبيق:
املخ�س�س وتقول  املكان  الطفل يف  املربية مع  جتل�س 
له �سوف نتعلم كيف ننظف الأنف ثم حتمل املحرمة 
وت�سعها على اأنف الطفل كخطوة اأوىل ثم تقول له 
حاول النفخ من الأنف للخارج كخطوة ثانية تطلب 

من الطفل اأن يح�رش املحرمة وينظف اأنفه  

توجيه :
ت�رشح املربية للطفل اأهمية تنظيف الأنف باملحرمة

املهارات الجتماعية - النفعالية
تعطي  عندما  اللعب  يف  ال�ستمرار  يحاول   .2-2
ولكنه  اللعب  اإنهاء  تعليمات  الرعاية  مقدمة 
ي�ستجيب عند تكرار الطلب من مقدمة الرعاية.

ا�سم الن�ساط 
اللعب بالرمل )مترين جماعي(

الأدوات:
األعاب الرمل مثل )املجرفة ، �سطل ، �سوكة( ، ماء.

التطبيق:
املاء  وتخلط  الرمل  منطقة  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
دون  بالأدوات  يلعبون  الأطفال  ترتك  ثم  بالرمل 
اللعب  اإنهاء  تعليمات  املربية  تعلن  بهم   التدخل 
ل  الأطفال  بع�س  اأن  املربية  �ستالحظ   ، لالأطفال 
تكرار  وعليها  الأوىل  املرة  من  للطلب  ي�ستجيبون 

الطلب.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2. يلتقط الأ�سياء ال�سغرية

ا�سم الن�ساط 
اأحب م�ساركة اأ�سدقائي )مترين جماعي(

الأدوات:
�سندوق ليجو.

التطبيق:
املخ�س�س على  املكان  الأطفال يف  املربية مع  جتل�س 
يلعبون  وترتكهم  اأمامهم   الليجو  وت�سع  الأر�س 
تراقب  الأمر،  احتاج  اإذا  اإل  تدخل  دون  وتراقبهم 
املربية الطفل وهو ي�ستخدم ) لعبة جديدة ( عندما 

يكون مطمئنًا  بوجودها.

الأ�سبوع الرابعال�سهر الثامن

املهارات احلركية الكبرية
1-6- مي�سي حاماًل لعبه كبريه

ا�سم الن�ساط 
نقل املكعبات الإ�سفنجية  )مترين جماعي(

الأدوات:
متو�سط  بحجم  فريق  لكل  ا�سفنجية  مكعبات  ثالث 

بحيث ي�ستطيع الطفل حملها وامل�سي بها.

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول لهم 
ثم  الوقت  نف�س  اللعبة طفلني يف  بهذه  �سيلعب   :
تقول على الطفلني نقل املكعبات من هذه النقطة 
اإىل هذه النقطة وت�سع X   با�ستخدام الال�سق عند 
كل  لالأطفال  وتقول  النهاية،  ونقطة  البداية  نقطة 
طفل �سينقل الثالث مكعبات ثم ت�ساأل يف البداية 
من يحب اأن يبداأ اللعبة ثم تختار طفلني وتقول لهم 
تختار  الإنتهاء  وعند   ، اللعبة  تبداأ  اأ�سفق  عندما   :
كل  يطبقه  حتى  التمرين  يف  وت�ستمر  اآخرين  طفلني 

الأطفال.
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ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. يحاول خلع الفوطة عندما يخلع بنطاله.

تتابع املربية وتراقب الطفل وهو يحاول خلع الفوطة 
عندما يخلع بنطاله.

اجلانب املعريف
3-4. يطبق عالقات ال�سبب والنتيجة )ي�رشب الطبل 

لي�سمع �سوته، يكب�س الزر ليعمل التلفاز(

ا�سم الن�ساط 
اأين ذهب ال�سوء ؟

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل غرفة يوجد بها �سباك و�ستائر   
وتدع  م�سيئة  الغرفة  اأن  له  وتقول  الباب  وتغلق 
الطفل ينظر من النافذة ،  ثم تغلق ال�ستائر وت�ساأل 
الطفل اأين ذهب ال�سوء؟ ثم تفتح ال�ستائر مرة اأخرى 
ياأتي من ال�سم�س وعندما  اإن ال�سوء  وتقول للطفل 

تغلق ال�ستائر يذهب ال�سوء.

اجلانب املعريف
3-4. يطبق عالقات ال�سبب والنتيجة )ي�رشب الطبل 

لي�سمع �سوته، يكب�س الزر ليعمل التلفاز(.

ا�سم الن�ساط 
احلاين املف�سلة

الأدوات:
من  حبال   ، ورق  اأكيا�س   ، الكرتون  من  كا�سات 

ال�سوف ، حم�س حب.

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف املكان املنا�سب ثم تعطي 
احلم�س  من  وقليل  البال�ستيك  من  كوب  طفل  كل 
وتربطه  بالورق  الكوب  تغطي  ثم  بداخله  لي�سعه 
لي�سدر  يرجه  لكي  للطفل  وتعطيه  ال�سوف  باخليط 
اأ�سوات ثم تطلب منه اأن ي�سنع حلن لأغنية ماألوفة 

عند الطفل.

اجلانب املعريف
3-4. يطبق عالقات ال�سبب والنتيجة )ي�رشب الطبل 

لي�سمع �سوته، يكب�س الزر ليعمل التلفاز(.

ا�سم الن�ساط 
كيف تعمل هذه اللعبة ؟

الأدوات:
لعبة تعمل بالبطارية مثل �سيارة اأو طائرة.

التطبيق:
املكان  يف  الأر�س  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
ينتبه  اأن  دون  من  اللعبة  بت�سغيل  وتقوم  املخ�س�س 
وتعطيها  اللعبة  وتطفئ  الت�سغيل  مكان  اإىل  الطفل 
واإذا مل  مبفرده  الطريقة  اكت�ساف  يحاول  وترتكه  له 
اإ�سارات لت�ساعده وتعيد التمرين حتى  يعرف تعطيه 

يتقنه.

اجلانب املعريف - اللغوي`
2-4. ي�ستمر يف ا�ستخدام اللغة الربقية.

ا�سم الن�ساط 
ماذا تلب�س ؟

الأدوات:
مالب�س الطفل التي يرتديها.

التطبيق:
التي  مالب�سه  عن  وت�ساأله  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
يرتديها عن نوعها ، لونها ، اإذا كان يحبها اأم ل 
الطفل  ي�ستخدمها  التي  اللغة  وتالحظ  ال�سبب  وعن 

يف حديثه.  
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املهارات الجتماعية - النفعالية
3-1. يتعرف على م�ساعر الآخرين )�سعيد - حزين(

ا�سم الن�ساط
كيف ي�سعر؟ 

الأدوات:
الدمى التي تلب�س باليد، �سور تعرب عن امل�ساعر ) طفل 

ي�سحك ، طفل يبكي (  .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف املكان املنا�سب و تعر�س 
الطفل  مع  بالتحدث  املربية  وتبداأ  ال�سورة  عليه 
بوا�سطة الدمى و ت�ساأله بع�س الأ�سئلة : هل الطفل 
اأم  �سعيدة  الدمية  الطفل حزين؟  هل  �سعيد ؟ هل 
حزينة ؟ اأو ت�ساأل عن بع�س الأ�سدقاء  وتتابع املربية 
م�ساعر الأطفال عندما يكون هنالك طفل مري�س ل 

ي�سارك يف اللعب.

ال�سهر التا�سع
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الأ�سبوع الأولال�سهر التا�سع

املهارات احلركية الكبرية
ليجل�س على  جانبية  بطريقة  الوراء  اإىل  يرجع   .7-1

كر�سي.

ا�سم الن�ساط 
اأين اأجل�س ؟

الأدوات:
كرا�سي لالأطفال ، لعب باألوان خمتلفة.

التطبيق:
اأربع  عددهم  يتجاوز  ل  بحيث  الأطفال  املربية  جتمع 
اأطفال، وت�سع الكرا�سي خلفهم ا وت�سع اللعبة على 
الكر�سي  ثم تطلب من الطفل الأول اأن يرجع اإىل 
اللعبة  عليه  الذي  الكر�سي  على  ويجل�س  اخللف 
احلمراء وتطلب من باقي الأطفال كذلك باختيار لعبة 
بطريقة  الطفل  �سري  املربية  تالحظ  و  بلون خمتلف. 
امل�سافة  روؤية  له  ت�سمح  بحيث  اخللف  اإىل  جانبية 

بحذر.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2. يلتقط الأ�سياء ال�سغرية.

ا�سم الن�ساط 
اأحب م�ساركة اأ�سدقائي )مترين جماعي(

الأدوات:
�سندوق ليجو.

التطبيق:
املخ�س�س على  املكان  الأطفال يف  املربية مع  جتل�س 
يلعبون  وترتكهم  اأمامهم   الليجو  وت�سع  الأر�س 
تراقب  الأمر،  احتاج  اإذا  اإل  تدخل  دون  وتراقبهم 

املربية الطفل وهو يلتقط قطع الليجو ال�سغرية بيده.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1-3. يحاول خلع الفوطة عندما يخلع بنطاله.

تتابع املربية وتراقب الطفل وهو يحاول خلع الفوطة 
عندما يخلع بنطاله.

املهارات الجتماعية - النفعالية 
يح�رش   ( الآخرين  عن  للتخفيف  �سيئًا  يح�رش   .  2-3

مندياًل لوالدته ...(
تالحظ املربية اأن الطفل ي�سعر باإح�سا�س وم�ساعر الآخرين 
فمن املمكن اأن يربت على طفل يبكي اأو يح�رش منديل 
�سنًا  الأ�سغر  الأطفال  بامل�سوؤولية جتاه  ي�سعر  اأنه  له كما 

ويحاول اأن ي�ساعد بطرق خمتلفة.

اجلانب املعريف
3-5. ي�ستجيب الطفل لأغاين الأطفال بامل�ساركة.

ا�سم الن�ساط 
اأغنية عن الأعداد )مترين جماعي(

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
لهم  وتقول  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
هيا نغني معًا اأغنية البطات:)خم�س بطات ب�سبحوا 
باملي ب�سبحوا باملي جاء التم�ساح اأكل بطة اأكل بطة، 
اأربع بطات ب�سبحوا باملي ب�سبحوا باملي جاء التم�ساح 
باملي  ب�سبحوا  بطات  ،ثالث  بطة  اأكل  بطة  اأكل 
ب�سبحوا باملي جاء التم�ساح اأكل بطة اأكل بطة ، بطتني 
بطة  اأكل  التم�ساح  جاء  باملي  ب�سبحوا  باملي  ب�سبحوا 
اأكل بطة، بطة وحدة  بت�سبح باملي بت�سبح باملي جاء 
التم�ساح اأكل بطة اأكل بطة ، ول بطة يف باملي ول 

بطة يف باملي كلهم اأكلهم التم�ساح (
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-5. يزداد عدد الأ�سياء التي ي�سري اإليها عند الطلب 

منه ذلك.
ا�سم الن�ساط 

اأين تعي�س احليوانات؟

الأدوات:
اأبي�س من احلديد ، �سور ممغنطة )ع�س ، بحرية  لوح 
، حظرية ، ع�سفور،حمامة ، �سمكة ، بطة ، خروف 

،بقرة(.

التطبيق:
املخ�س�س وتقول  املكان  الطفل يف  املربية مع  جتل�س 
ت�سع  احليوانات؟  تعي�س  اأين  لعبة  نلعب  �سوف  له 
وت�سعه  وت�سميه  الع�س  �سورة  وتعر�س  اأمامه  اللوح 
البحرية وت�سميها  اللوح ، ثم تعر�س �سورة  اأول  يف 
وت�سعها يف و�سط اللوح ، ثم تعر�س �سورة احلظرية 
�سورة  تعر�س  ثم  اللوح  اآخر  يف  وت�سعها  وت�سميها 
التمرين  تكمل  عرف  اإذا  هذا؟  ما  وت�ساأل  الع�سفور 
اإذا مل يعرفه ت�سميه له ثم تقول اأين يعي�س الع�سفور؟ 
وتقول له اإن الع�سفور يعي�س يف الع�س على ال�سجرة 
ثم  ال�سور،  جميع  تنهي  حتى  هكذا  التمرين  وتكمل 
جتمع  ال�سور وتعطيها له وتطلب منه اإعادة التمرين 
مبفرده . اإذا مل يتقن الطفل التمرين ل تقول له اأنه 

خطاأ ولكن تعيد تطبيقه مرة اأخرى

اجلانب املعريف
3-5. ي�ستجيب الطفل لأغاين الأطفال بامل�ساركة

ا�سم الن�ساط 
اأغنية عن الأعداد اأرنب يف املغارة )مترين جماعي(

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف على �سكل دائرة وتقول 
من  وتطلب  الأرنب  عن  اأغنية  نغني  �سوف  لهم 

الأطفال اأن يغنوا معها :
بني  كتري  حلو  ناعم  �سعري  �سغري  اأرنوب  اأرنب  )اأنا 
الأع�ساب بنطنط نط  نط نط جزر كثري باأراأط خ�س خ�س 
\واحد  للع�رشة  وبعد  باملغارة  بنام  خ�س  خ�س خ�س 
اثنني ثالثة اأربعة خم�سة �ستة �سبعة ثمانية ت�سعة ع�رشة 

اأنا اأرنب اأنا اأرنب اأنا اأرنب اأرنوب �سغري(.

املهارات الجتماعية – النفعالية
يرى طفاًل  بكاء طفل عندما  �سبب  ي�ساأل عن   .3-3

يبكي .

ا�ستف�ساراتهم  تكون  العمرية  الفئة  هذه  يف  الأطفال 
عالية  تكون  املالحظة  اأن  حيث  كثرية  وت�ساوؤلتهم 
لديهم لذلك جند اأن الطفل ي�ساأل عن اأدق التفا�سيل 
اأو  معلومة  لأي  وامل�سبب  ال�سبب  يعرف  اأن  ويحب 
م�ساهدة من حوله ويحاول اأحيانا اإيجاد حل اإذا كان 

هناك اأي م�سكلة .

الأ�سبوع الثاينال�سهر التا�سع

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2. يلتقط الأ�سياء ال�سغرية.

ا�سم الن�ساط 
نقل احلبوب من كوب اإىل كوب اأخر.

الأدوات:
كوبان مت�سابهان ، حم�س ، �سينية.

التطبيق:
وت�سع  املخ�س�س  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
ال�سينية اأمامه وتقول له هذا كوب حم�س ثم حتمل 
الكوب ت�سب ما فيه يف الكوب الثاين وتطلب من 
الطفل جمع احلم�س اإذا وقع على ال�سينية وتطلب من 

الطفل اأن يطبق التمرين عدة مرات.

املهارات احلركية الكبرية
القدم  كل  على  معتمدًا  اآمنة  بطريقة  يرك�س   .8-1

ويتوقف ب�سهوله.

ا�سم الن�ساط 
ريا�سة ال�سباح

الأدوات:
مو�سيقى خفيفة

التطبيق:
ت�ستقل املربية الأطفال يف ال�سباح وتاأخذهم اإىل املكان 
املنا�سب وت�سع املو�سيقي وتطبق معهم متارين خفيفة 

مثل رفع اليدين وثني اجلذع والهرولة وغريها .

توجيه:
تطبق املربية هذا التمرين ملدة اأ�سبوع.
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اجلانب املعريف- اللغوي
2-6. يتحدث مع نف�سه اأثناء اللعب.

تتابع املربية الطفل وتراقبه وهو يتحدث مع نف�سه اأثناء 
اللعب.

اجلانب املعريف
4-1- يلعب األعابًا ب�سيطة ملطابقة ال�سور.

ا�سم الن�ساط 
وقت الدائرة )مترين جماعي(

الأدوات:
 ، فاكهة   ، )حيوانات  �سور خمتلفة  من  جمموعتني 

�سيارات ، بيوت( واأ�سياء من حول الطفل مثل
 ) قلم ، كتاب ( واأية �سور ت�ستطيع اأن توفرها املربية.

التطبيق:
وتبداأ  دائرة  �سكل  على  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
مثاًل  تقول  ثم  لالأطفال  وت�سميها  �سورة  اأول  بعر�س 
موز تطلب من الأطفال اإعادة الكلمة ثم تطلب من 
الطفل اأن يطابق ال�سورة مع ال�سورة امل�سابهة لها ثم 

تعر�س ال�سورة الثانية بنف�س الطريقة.

توجيه :
يجب األ تعر�س املربية اأكرث من خم�س �سور.

ال�سحة وال�سالمة العامة 
اإىل  الذهاب  اأو  الفوطة  تغيري  اأثناء  ي�ساعد   .4-1

احلمام.

�ستالحظ املربية اأن الطفل �سي�ساعد اأثناء تغيري الفوطة اأو 
الذهاب اإىل احلمام.

املهارات احلركية الكبرية
القدم  كل  على  معتمدًا  اآمنة  بطريقة  يرك�س   .8-1

ويتوقف ب�سهوله.

ا�سم الن�ساط 
الإ�سارة اخل�رشاء )مترين جماعي(.

الأدوات:
قطعة كرتون خ�رشاء ب�سكل دائري معلقة على ع�سا.

التطبيق:
تقول  و  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
بالرك�س  تبدوؤون  اخل�رشاء  الدائرة  اأرفع  عندما  لهم 
 . التوقف  اجلميع  على  يجب  الدائرة  اأنزل  وعندما 
تعيد التمرين اأكرث من مرة حتى يتقن الأطفال اللعبة 

ول تزيد املدة عن ع�رش دقائق.

املهارات احلركية الكبرية
القدم  كل  على  معتمدًا  اآمنة  بطريقة  يرك�س   .8-1

ويتوقف ب�سهوله.

ا�سم الن�ساط 
اجلري احلر )مترين جماعي(

الأدوات:
�سفارة 

التطبيق:
وحتدد  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
عند  الأطفال  وجتمع  النهاية  ونقطة  البداية  نقطة 
نقطة البداية وتقول لهم عند �سماع �سوت ال�سفارة 
تنطلقون اإىل نقطة النهاية وت�سجعهم كفريق كامل 
و لي�س اأفراد وتعيد التمرين وتو�سي الأطفال بالإنتباه 

واحلذر.

الأ�سبوع الثالثال�سهر التا�سع
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ال�سحة وال�سالمة العامة
اإىل  الذهاب  اأو  الفوطة  تغيري  اأثناء  ي�ساعد   .4-1

احلمام.
تغيري  اأثناء  ي�ساعد  وهو  الطفل  وتالحظ   املربية  تتابع 

الفوطة اأو الذهاب اإىل احلمام.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2.  يلتقط الأ�سياء ال�سغرية .

ا�سم الن�ساط 
 اأحب م�ساركة اأ�سدقائي ) مترين جماعي (

الأدوات:
�سندوق ليجو.

التطبيق:
املخ�س�س على  املكان  الأطفال يف  املربية مع  جتل�س 
يلعبون  وترتكهم  اأمامهم   الليجو  وت�سع  الأر�س 
تراقب  الأمر،  احتاج  اإذا  اإل  تدخل  دون  وتراقبهم 

املربية الطفل وهو يلتقط قطع الليجو ال�سغرية بيده.

اجلانب املعريف
4-2. ي�سع املكعبات الزرقاء بجانب بع�سها.

ا�سم الن�ساط 
نقل املكعبات الأ�سفنجية.

الأدوات:
اأربع مكعبات زرقاء ،اأربع مكعبات حمراء.

التطبيق:
تقدم  و  املكعبات  مكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
اللونني للطفل الأزرق والأحمر و ثم تطلب منه بناء 

برج فقط من اللون الأزرق.

اجلانب املعريف- اللغوي
2-7. يكرر كلمات من جمل.

ا�سم الن�ساط 
�سلة الفاكهة

الأدوات:
،برتقال  )تفاح  مثل  فواكه  اأنواع  على  حتتوي  �سلة 

،فراولة ،كرز ،موزو م�سم�س(

التطبيق:
ت�سع  و  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  املربية مع  جتل�س 
اأن  منه  وتطلب  الأنواع  له  ت�سمي  و  اأمامه  ال�سلة 
اأعطني  تقول:  مثاًل  ت�سميها  التي  الفاكهة  يعطيها 
الأنواع.  جميع  تطلب  حتى   )  ... املوز  )التفاحة، 
اأخرى  مرة  الكلمات  �سيكرر هذه  اأنه  املربية  وتالحظ 
عندما يحتاج اإليها. بعد النتهاء تغ�سل الفاكهة مرة 

ثانية وت�ساأل الطفل ماذا يريد اأن ياأكل؟

املهارات الجتماعية - النفعالية
عندما  التدخل  الرعاية  مقدمة  من  يطلب   .1-4

يتعر�س لأذى.

تالحظ املربية اأن الطفل اإذا تعر�س لالأذى مثل )دخول 
الرمل يف عينه( �سياأتي ويطلب منها امل�ساعدة.
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املهارات احلركية ال�سغرية
على  )�سندوق(  كبرية  لعبة  ويدفع  ي�سحب   .9-1

الأر�س.

ا�سم الن�ساط 
ادفع بقوة

الأدوات:
�سندوق كبري،األعاب بحجم كبري )خم�س قطع(.

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع ال�سندوق 
هذه  ن�سع  اأن  يجب   : له  وتقول  اأمامه  والألعاب 
الألعاب يف ال�سندوق وتبداأ املربية  مب�ساعدة الطفل 
بو�سع الألعاب يف ال�سندوق وبعد الإنتهاء من جمع 
لي�سعه يف  ال�سندوق  يدفع  اأن  منه  تطلب  الألعاب 

مكانه تقوم هي بالدفع اأوًل لكي يقلد �سلوكها.

املهارات احلركية الكبرية
القدم  كل  على  معتمدًا  اآمنة  بطريقة  يرك�س   .8-1

ويتوقف ب�سهوله.

ا�سم الن�ساط 
الريا�سة ال�سباحية.

الأدوات:
اأنا�سيد ، كرة �سغرية.

التطبيق:
ت�سع  و  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
الأنا�سيد وتبداأ بعمل متارين خفيفة مع الأطفال مثل 
رفع اليدين وثني اجلذع ميني و�سمال واجلري احلر، 
تطبق املربية كل مترين من دقيقتني اإىل ثالث دقائق 
وت�ستمر يف هذا التمرين ملدة اأ�سبوع و تالحظ قدرت 
كل  على  معتمدًا  اآمنة  بطريقة  الرك�س  على  الطفل 

القدم والتوقف ب�سهوله.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-2.  يلتقط الأ�سياء ال�سغرية

ا�سم الن�ساط 
اأحب م�ساركة اأ�سدقائي ) مترين جماعي (

الأدوات:
�سندوق ليجو.

التطبيق:
املخ�س�س على  املكان  الأطفال يف  املربية مع  جتل�س 
يلعبون  وترتكهم  اأمامهم   الليجو  وت�سع  الأر�س 
تراقب  الأمر،  احتاج  اإذا  اإل  تدخل  دون  وتراقبهم 

املربية الطفل وهو يلتقط قطع الليجو ال�سغرية بيده.

ال�سحة وال�سالمة العامة
اإىل  الذهاب  اأو  الفوطة  تغيري  اأثناء  ي�ساعد   .4-1

احلمام.
تغيري  اأثناء  ي�ساعد  وهو  الطفل  وتالحظ   املربية  تتابع 

الفوطة اأو الذهاب اإىل احلمام.

اجلانب املعريف
4-3. يطلق ا�سم احليوان الذي يعرفه على احليوانات 
اأخرى )يرى �سورة حمار ويقول عنها ح�سان(.

ا�سم الن�ساط 
كتاب �سور احليوانات.

الأدوات:
كتاب م�سور عن احليوانات

التطبيق:
اأمامه وتفتح  جتل�س املربية مع الطفل وت�سع الكتاب 
الكتاب على اأول �سورة  وتالحظ اأن الطفل �سيطلق 
اأو  يتقنه  ا�سم  اأي  )ح�سان(  احليوان  �سورة  على 
يعرفه حليوان اآخر ي�سبهه )كلب( وتبداأ املربية بت�سمية 
الطفل عن  ت�ساأل  وبعدها  ال�سحيح  بال�سم  احليوان 
ا�سم احليوان مرة اأخرى لتتاأكد من معرفة الطفل له.
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اجلانب املعريف - اللغوي
2-8. ي�سارك الأغاين والإيقاعات يف احل�سانة

ا�سم الن�ساط 
اأغنية عن الأعداد )مترين جماعي(

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
لهم  وتقول  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ب�سبحوا  بطات  البطات:)خم�س  اأغنية  معًا  نغني  هيا 
بطة،  اأكل  بطة  اأكل  التم�ساح  باملي جاء  ب�سبحوا  باملي 
اأربع بطات ب�سبحوا باملي ب�سبحوا باملي جاء التم�ساح 
اأكل بطة اأكل بطة ،ثالث بطات ب�سبحوا باملي ب�سبحوا 
باملي جاء التم�ساح اأكل بطة اأكل بطة ، بطتني ب�سبحوا 
بطة،  اأكل  بطة  اأكل  التم�ساح  باملي جاء  ب�سبحوا  باملي 
بطة وحدة  بت�سبح باملي بت�سبح باملي جاء التم�ساح اأكل 
اأكل بطة ، ول بطة يف باملي ول بطة يف باملي  بطة 

كلهم اأكلهم التم�ساح( .

اجلانب املعريف- اللغوي
2-8. ي�سارك الأغاين والإيقاعات يف احل�سانة.

ا�سم الن�ساط 
اأغنية متثيلية

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة و تقول لالأطفال 
هيا نغني معًا :  بيدي اأ�سفق ،بخ�رشي بهز ،بقدمي 

ب�رشب على الأر�س 
اإىل  اأربع  من  التمرين  وتكرر  احلركات(  متثيل  )مع 

خم�س مرات

املهارات الجتماعية - النفعالية
4-2. يقول ل عندما ياأخذ اأحد الأطفال لعبته وينظر 

اإىل مقدمة الرعاية

ا�سم الن�ساط 
ماذا اأح�رشت اليوم ؟

الأدوات:
اأو �سيء خا�س  لعبة  اإح�سار  الأطفال  املربية من  تطلب 

بالطفل )�سيء واحد كل يوم ملدة اأ�سبوع(

التطبيق:
اأن  طفل  كل  من  وتطلب  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ي�رشح عن لعبته اأ�سمها،لونها، ملاذا يحبها وت�سمح 
رف�س  املربية  تالحظ  الألعاب  بهذه  اللعب  لالأطفال 
الطفل ال�سماح لطفل اآخر اأن يلعب باللعبة اخلا�سة 

به
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املهارات احلركية ال�سغرية
1 -3. يبني برجًا من 6 مكعبات اأو اأكرث .

ا�سم الن�ساط 
بناء قلعة خ�سبية

الأدوات:
مكعبات خ�سبية باأ�سكال خمتلفة

التطبيق:
وت�سع  خم�س�س  مكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
وتدعه  لنا؟  �ستبني  ماذا  وت�ساأله:  اأمامه  املكعبات 

يركب املكعبات وحده دون تدخل

املهارات احلركية الكبرية
1-10.يدفع وي�سحب عربة ذات عجالت اإىل الأمام 

م�ستخدمًا خيط .
ا�سم الن�ساط 

�سد ال�سندوق باحلبل) مترين جماعي( 

الأدوات:
األعاب  األعاب  كبرية )ع�رش  �سندوق من الكرتون ، 

تقريبًا( ،حبل.

التطبيق:
وت�سع  املخ�س�س  املكان  اإىل  الأطفال  املربية  تاأخذ 
علينا  لهم:  وتقول  الغرفة  يف  ع�سوائيا  الألعاب 
وبعد  ال�سندوق  يف  الألعاب  وو�سع  الغرفة  ترتيب 
اأن ينتهي الأطفال تقول لهم: الآن �سنتعاون لو�سع 
ال�سندوق  وتربط  املنا�سب،  املكان  يف  ال�سندوق 
اأربع  اإىل  ثالث  )من  الأطفال  من  وتطلب  باحلبل 
و  ال�سندوق  ل�سحب  احلبل  �سد  بالتناوب(   اأطفال 

و�سعه يف مكان اآخر.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-9.  ي�ساأل عن اأ�سماء الأ�سياء والأ�سخا�س.

الأ�سياء  الكثري من  ي�ساأل عن  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
ت�ساعده  الأ�سئلة  )هذه  هذا؟   وما  هذا؟  من  مثل 

الطفل على اإثراء املعرفة واللغة(

ال�سحة وال�سالمة العامة
اإىل  الذهاب  اأو  الفوطة  تغيري  اأثناء  ي�ساعد   .4-1

احلمام.
تغيري  اأثناء  ي�ساعد  وهو  الطفل  وتالحظ   املربية  تتابع 

الفوطة اأو الذهاب اإىل احلمام.

اجلانب املعريف
اإىل  به  اخلا�سة  الأ�سياء  اإرجاع  من  يتمكن   .4-4

مكانها.

ا�سم الن�ساط 
اأح�رش يل )مترين جماعي(

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتقول لالأطفال: 
مثاًل  اإح�سارها(  وعليكم  اأ�سياء  منكم  �ساأطلب  )الآن 
والطفل   ، قلمًا  يح�رش  اأن  الأول  الطفل  من  تطلب 
الثاين اأن يح�رش ملقطًا وت�ستمر هكذا حتى يطبق كل 
الدائرة  و�سط  يف  الأ�سياء  ت�سع  ثم  التمرين  الأطفال 
اأح�رش  الأطفال و تطلب من كل طفل  وت�سميها مع 

�سيء اأن يعيده اإىل مكانه بعد انتهاء التمرين.

املهارات الجتماعية - النفعالية
4-3-  يظهر معار�سة عند عدم اإر�ساء حاجاته.

م�ساعره  باإظهار  يبداأ  املرحلة  هذه  يف  الطفل  اإن 
ورغباته بالرف�س والقبول فمثال اإذا طلب اللعب ب�سيء 
معني ومل يح�سل على اللعبة �سوف يظهر عدم ر�سا 

وغ�سب واأحيانًا بكاء



147 146

الأ�سبوع الثاينال�سهر العا�رش

املهارات احلركية ال�سغرية
1 -3.  يبني برجًا من 6 مكعبات اأو اأكرث.

ا�سم الن�ساط 
بناء قلعة خ�سبية

الأدوات:
مكعبات خ�سبية باأ�سكال خمتلفة.

التطبيق:
وت�سع  املخ�س�س  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
اأمام الطفل وتقول له ماذا �ستبني لنا ؟  املكعبات 
ترتك الطفل يركب املكعبات بطريقته ودون تدخل.

املهارات احلركية الكبرية
2-1.  يظهر ا�ستمتاعا بعملية الت�سلق .

ا�سم الن�ساط 
ت�سلق اجل�سد.

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
الت�سلق  منه  وتطلب  يديه  من  الطفل  املربية  مت�سك 
عليها حتى ي�سل اإىل اأعلى ارتفاع ممكن ومن ثم 

ت�ساعده على النزول مرة اأخرى.

اجلانب املعريف
5-1. يحرك قطع الأحجية باأو�ساع متعددة حتى تاأخذ 

مكانها ال�سحيح .

ا�سم الن�ساط 
اأحجية

الأدوات:
اأحجية ل�سورة ب�سيطة )تفاحة مثاًل(

التطبيق:
وت�سع  املخ�س�س  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
يفعل كما  اأن  منه  ترتبها وتطلب  ثم  اأمامه  الأحجية 

فعلت. 

ال�سحة وال�سالمة العامة
1 -5. يفهم اأنه ميكن اأن يوؤذي نف�سه اإذا ما اقرتب 

من م�سدر خطر )النار(

ا�سم الن�ساط 
ل تلم�س ال�سمعة

الأدوات:
كعكة، �سمعة

التطبيق:
اأنه  الأطفال  تنبه  و  الكعكة  على  ال�سمعة  املربية  ت�سع 
من اخلطر اأن يلعب بالقداحة اأو و�سع الإ�سبع فوق 
بحرق  تت�سبب  �سوف  لأنها  م�ستعلة  وهي  ال�سمعة 

الإ�سبع.
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املهارات الجتماعية - النفعالية
5-1. يلعب  بالرمل لوحده قريبًا ) بجانب ( اأطفال 

اآخرين ميار�سون نف�س اللعبة.

ا�سم الن�ساط 
اللعب بالرمل.

الأدوات:
العاب الرمل ، كرة للعب .

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل احلديقة و ت�سمح لهم باللعب 
الألعاب  اأو  الرمل  على  اإما  احلديقة  يف  احلر 

املوجودة مثل الأرجوحة  اأو اللعب بالكرة.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-10.يتمكن من التحدث بكلمات مفهومة بن�سبة 

25% تقريبًا

احتياجاته  يطلب  اأن  ي�ستطيع  الطفل  اأن  املربية  تالحظ 
عندما  وذلك  تقريبًا   %25 بن�سبة  عنها  ويعرب  بنف�سه 
يطلب دخول احلمام اأو اإذا كان جائع اأو اأي احتياج 

اآخر.

ال�سحة وال�سالمة العامة
1 -5. يفهم اأنه ميكن اأن يوؤذي نف�سه اإذا ما اقرتب 

من م�سدر خطر )النار(

ا�سم الن�ساط 
ل تلم�س ال�سمعة

الأدوات:
كعكة، �سمعة

التطبيق:
اأنه  الأطفال  تنبه  و  الكعكة  على  ال�سمعة  املربية  ت�سع 
من اخلطر اأن يلعب بالقداحة اأو و�سع الإ�سبع فوق 
بحرق  تت�سبب  �سوف  لأنها  م�ستعلة  وهي  ال�سمعة 

الإ�سبع.

املهارات احلركية الكبرية
2-2.  يركع على الركب بدون م�ساعدة.

ركبتيه   على  يركع  وهو  وتالحظه  الطفل  املربية  تتابع 
بدون م�ساعدة يف مواقف واأن�سطة متعددة.

الأ�سبوع الثالثال�سهر العا�رش

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-4.  يركب ثالث قطع من لوحة تركيبية.

ا�سم الن�ساط 
اأحجية:

الأدوات:
اأحجية من ثالث قطع )مثل بيت( طاولة، كر�سي

 التطبيق:
ت�سع املربية الأحجية اأمام الطفل وترفع القطع مع ت�سمية 
كل جزء وتعيد القطع اإىل مكانها اأمام الطفل و من 
ثم ترفع القطع مرة اأخرى لكي يقوم الطفل برتكيبها 

و تطلب من الطفل اأن يعيد ترتيبها .
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اجلانب املعريف- اللغوي
2-11. ي�سري اإىل نف�سه بال�سم.

ا�سم الن�ساط 
البوم ال�سور

الأدوات:
خم�س �سور للطفل) منذ الولدة ولغاية عمره احلايل( 
، �سور للعائلة ، دفرت من الكرتون يكفي لو�سع كل 
الألبوم  ،  لتزين  األوان �سمع  �سورة على �سفحة  ، 

�سمغ .

التطبيق:
الأم �رشح مكان  املربية من  تطلب  الن�ساط  تطبيق  قبل 

ال�سورة واملنا�سبة حتى تناق�سها مع الطفل . 
و من ثم جتل�س معه على الطاولة يف املكان املنا�سب 
األبوم �سور خا�س بك والعائلة و  �سن�سنع  له  وتقول 
ت�سع الألبوم اأمامه و تكتب اأ�سمه وتدع الطفل يزين 

الغطاء بالر�سم و تقوم باإل�ساق ال�سور يف الألبوم .
�سورته  اإىل  و�سي�سري  �سورته  �سيميز  الطفل  اأن  تالحظ 

ويذكر ا�سمه.

اجلانب املعريف
5-2.  يبحث بعدة اأماكن عن لعبة لي�ست يف جماله 

الب�رشي )ل يراها(.

ا�سم الن�ساط 
اأح�رش يل )مترين جماعي(

الأدوات:
ل �سيء 

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة وتقول لالأطفال: 
مثاًل  اإح�سارها(  وعليكم  اأ�سياء  منكم  �ساأطلب  )الآن 
والطفل   ، قلمًا  يح�رش  اأن  الأول  الطفل  من  تطلب 
الثاين اأن يح�رش ملقطًا وت�ستمر هكذا حتى يطبق كل 
الدائرة  و�سط  يف  الأ�سياء  ت�سع  ثم  التمرين  الأطفال 
اأح�رش  الأطفال و تطلب من كل طفل  وت�سميها مع 

�سيء اأن يعيده اإىل مكانه بعد انتهاء التمرين.

املهارات الجتماعية - النفعالية
املكن�سة  )مي�سك  الوظيفي  باللعب  ينهمك   .2-5

ويلعب بها(

ا�سم الن�ساط 
هيا ننظف ال�سف

الأدوات:
مكن�سة �سغرية ، مم�سحة غربة .

التطبيق:
تقول املربية لالأطفال:اليوم �سوف ننظف ال�سف وتوزع 
املهام عليهم وتالحظ اأن الأطفال ي�ستمتعون العمل 

الوظيفي ويحققون جناحًا به .
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الأ�سبوع الرابعال�سهر العا�رش

املهارات احلركية الكبرية
2-3.  يجل�س القرف�ساء ليلتقط �سيئًا من الأر�س.

ا�سم الن�ساط 
 األتقط  الأ�سياء

الأدوات:
جمموعة األعاب ، �سلة كبرية

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املنطقة املخ�س�سة للعب وت�رشح 
له التمرين وتطلب منه جمع الألعاب وو�سعها يف 
ال�سلة وتراقبه وهو يجل�س القرف�ساء ليلتقط الألعاب 
عن الأر�س ثم تطلب من الطفل �سحب ال�سلة وو�سعها 

يف املكان املخ�س�س لها.

املهارات احلركية ال�سغرية 
1-4.  يركب ثالث قطع من لوحة تركيبية.

ا�سم الن�ساط 
اأحجية:

الأدوات:
اأحجية من ثالث قطع )مثل بيت( طاولة، كر�سي

التطبيق:
ت�سع املربية الأحجية اأمام الطفل وترفع القطع مع ت�سمية 
كل جزء وتعيد القطع اإىل مكانها اأمام الطفل و من 
ثم ترفع القطع مرة اأخرى لكي يقوم الطفل برتكيبها 

و تطلب من الطفل اأن يعيد ترتيبها .

ال�سحة وال�سالمة العامة 
1 -5. يفهم اأنه ميكن اأن يوؤذي نف�سه اإذا ما اقرتب 

من م�سدر خطر )النار(
تالحظ املربية اأن الطفل يبتعد و يتجنب م�سدر اخلطر مثل 

) النار(

اجلانب املعريف
5-3. يدير ال�سورة اىل و�سعها ال�سحيح.

ا�سم الن�ساط 
اللوح املمغنط

الأدوات:
لوح ممغنط ، �سور خمتلفة عن احليوانات.

التطبيق:
و  الطفل  اأمام  ع�سوائي  ب�سكل  ال�سور  املعلمة  ت�سع 
ال�سور على اللوح املمغنط وتالحظ  تطلب منه و�سع 
تكون  اأن  يحاول  ال�سورة  ي�سع  عندما  الطفل  اأن 
ب�سكل �سحيح واإذا كانت مقلوبة يعيد املحاولة حتى 

ت�سبح �سحيحة.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-12. يطلب الأ�سياء املاألوفة واملعروفة لديه بال�سم.
تتابع املربية وتراقب الطفل وهو يطلب الأ�سياء املاألوفة 

واملعروفة لديه بال�سم

املهارات الجتماعية - النفعالية
5-3. يتتبع والديه داخل البيت ويقلد اأعمالهم من 

خالل اللعب.

ا�سم الن�ساط 
دميتي نظيفة

الأدوات:
دمية ،مالب�س للدمية

التطبيق:
وتعطي  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
بها(  نعتني  اأن  :)يجب  له  وتقول  للطفل  الدمية 
يبدل  اأن  و  اللعبة  وجه  يغ�سل  اأن  منه  وتطلب 
مالب�سها . تالحظ اأن الطفل يحاول اأن يطبق على 

اللعبة ما تفعله والدته معه.
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املهارات احلركية الكبرية
2-4. يتمكن من اجللو�س بعدة اأو�ساع

اجللو�س  من  يتمكن  وهو  الطفل  وتالحظ  املربية  تتابع 
بعدة اأو�ساع يف مواقف واأن�سطة متعددة.

ال�سحة وال�سالمة العامة
ل�ستخدام  احتياجاته  عن  لفظيًا  اأحيانًا(  يعرب)   .6-1

احلمام يف الوقت املنا�سب.
تتابع املربية وتراقب  الطفل وهو يعرب )اأحيانًا( لفظيًا 

عن احتياجاته ل�ستخدام احلمام يف الوقت املنا�سب

املهارات احلركية ال�سغرية
1-5. ينزع الأغلفة عن الأ�سياء )احللوى(

ا�سم الن�ساط 
ماذا يوجد داخل اللّفة ؟

الأدوات:
لعبة �سغرية قطة اأو دبدوب- ورق هدايا

التطبيق:
تلف املربية اللعبة بورق الهدايا و تاأخذ املربية الطفل 
اإىل منطقة اللعب و ت�ساأله: ماذا يوجد داخل اللفة 

؟
ثم تعطي الطفل اللفة كي ينزع الورق عنها وبعد اأن 
يكت�سف مايف الداخل ت�سمي له اأ�سم اللعبة ثم تعود 
وتلف اللعبة مره ثانية وت�ساأل الطفل نف�س ال�سوؤال .

اجلانب املعريف
5-4. يجرب ا�ستخدام اأ�سياء متعددة حلل م�سكلة.

ا�سم الن�ساط 
كيف تعمل هذه اللعبة ؟

الأدوات:
لعبة تعمل بالبطارية مثل �سيارة اأو طائرة

التطبيق:
املكان  يف  الأر�س  على  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
ينتبه  اأن  دون  من  اللعبة  بت�سغيل  وتقوم  املخ�س�س 
وتعطيها  اللعبة  وتطفئ  الت�سغيل  مكان  اإىل  الطفل 
واإذا مل  مبفرده  الطريقة  اكت�ساف  يحاول  وترتكه  له 
اإ�سارات لت�ساعده وتعيد التمرين حتى  يعرف تعطيه 

يتقنه.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-13. يقلد اأ�سوات احليوانات

ا�سم الن�ساط 
ما اأجمل هذه الأ�سوات  )مترين جماعي(

الأدوات:
ت�سجيل لأ�سوات احليوانات .

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال ب�سكل دائري و ت�سع ال�رشيط 
وت�سمع الأطفال اأول �سوت وت�ساألهم عن ال�سوت 
وا�سم احليوان �ساحب ال�سوت و تتابع  املربية الطفل 
التي  احليوانات  اأ�سوات  يقلد  وهو  اللعب  اأثناء 

�سمعها .

املهارات الجتماعية - النفعالية
6-1. يقدم لطفل قطعة من املعجون

ا�سم الن�ساط 
نلعب باملعجونة )مترين جماعي(

الأدوات:
معجونة باألوان خمتلفة ، قوالب للتقطيع

التطبيق:
على  املنا�سب  املكان  الأطفال يف  مع  املربية  جتل�س 
الطاولة و ت�سع املعجونة والقوالب اأمامهم وتعلمهم 
كيفية فرد املعجونة على الطاولة وا�ستخدام القواطع 
ثم تطلب من الأطفال امل�ساركة باملعجونة والقواطع.
هذا التمرين يعلم ويدرب الأطفال التعاون يف موافق 

خمتلفة ويف األعاب اأخرى.
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املهارات احلركية الكبرية
القرف�ساء عن  و�سع  النهو�س من  يتمكن من    .5-2

الأر�س م�ستعينًا بيديه .

ا�سم الن�ساط 
ال�سندوق املتنقل

الأدوات:
جمموعة من الألعاب ، �سندوق بال�ستيكي .

التطبيق:
و  الأر�س  ع�سوائي على  ب�سكل  الألعاب  املربية  ت�سع 
ت�رشح املربية التمرين للطفل وتقول له يجب عليك 
وثم  الأوىل  اللعبة  به  وت�سع  ال�سندوق  حتمل  اأن 
حتمل ال�سندوق وتذهب اإىل اللعبة الثانية وت�سعها 
يف ال�سندوق ومن ثم حتمل ال�سندوق وتذهب اإىل 
اأن  الطفل  تطلب من  ثم  ثم اخلام�سة  الرابعة  اللعبة 
يحمل ال�سندوق وي�سعه يف املكان املخ�س�س وتراقبه 
وهو يتمكن من النهو�س بعد التقاط اللعبة من و�سع 

القرف�ساء عن الأر�س م�ستعينًا بيديه.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-5. ينزع الأغلفة عن الأ�سياء )احللوى(

ا�سم الن�ساط 
ماذا يوجد داخل اللّفة ؟

الأدوات:
لعبة �سغرية قطة اأو دبدوب، ورق هدايا

التطبيق:
تلف املربية اللعبة بورق الهدايا و تاأخذ املربية الطفل 
اإىل منطقة اللعب و ت�ساأله: ماذا يوجد داخل اللفة 

؟
ثم تعطي الطفل اللفة كي ينزع الورق عنها وبعد اأن 
يكت�سف ما يف الداخل ت�سمي له ا�سم اللعبة ثم تعود 
وتلف اللعبة مره ثانية وت�ساأل الطفل نف�س ال�سوؤال .

اجلانب املعريف
اأنها  على  الأر�س  على  باملكعبات  يدفع   .1-6

�سيارة.

ا�سم الن�ساط 
اأحب ال�سيارات

الأدوات:
مكعبات خ�سبية

التطبيق:
لبناء برج و تالحظ  الطفل  اأمام  ت�سع املربية املكعبات 
اأن الطفل �سي�ستعمل اخليال اأثناء اللعب فمثال ممكن 
اأن يدفع املكعب على اأنه �سيارة اأو �سيلعب به على 
اأنه طيارة حتث املربية الطفل بطريقة منا�سبة ل�ستخدام 

اخليال.

ال�سحة وال�سالمة العامة
ل�ستخدام  احتياجاته  عن  لفظيًا  اأحيانًا(  يعرب)   .6-1

احلمام يف الوقت املنا�سب
تتابع املربية وتراقب  الطفل وهو يعرب) اأحيانا( لفظيًا 
عن احتياجاته ل�ستخدام احلمام يف الوقت املنا�سب .

اجلانب املعريف
6-2. ي�سع وعاءًا معكو�سًا على راأ�سه على اأنه قبعة

ا�سم الن�ساط 
اأين اأ�سع القبعة ؟

الأدوات:
قبعة 

التطبيق:
وتقول  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
للطفل ما هذه ؟ وعندما ي�سمي الطفل القبعة تبداأ 
بالتمرين اإذا مل يعرف القبعة تقوم هي بت�سمية القبعة 
واإعطائها للطفل حتى يلم�سها ويتفح�سها ،ثم ت�ساأل 
الطفل: اأين اأ�سع القبعة هل اأ�سعها هنا ؟ وت�سعها 
على  ت�سعها  ثم  الطفل  اإجابة  وتنتظر  الكتف  فوق 
؟  اأ�سعها  اأن  يجب  اأين  اإذًا  الطفل:  وت�ساأل  رجلها 
ت�سبه  اأداة  اأي  ا�ستعمال  �سيحاول  الطفل  اأن  تالحظ 
القبعة  لي�ستعملها على اأنها قبعة مثل وعاء الطعام 
يجيب  وعندما  الرمل  به يف  يلعب  الذي  الدلو  اأو 

ت�سعها فوق الراأ�س
وت�سجعه  كقبعة  ت�سلح  واأدوات  األعاب  املربية  توفر 

على لب�سها.
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اجلانب املعريف- اللغوي
2-14. يبداأ با�ستخدام ال�سمري من مثل ) اأنا اأو يل(.

ا�سم الن�ساط 
كلماتي املاألوفة

الأدوات:
لوحات مكتوب عليها  )اأريد اأن اأذهب اإىل احلمام 
مع �سورة احلمام( ، )لوحة مكتوب عليها اأنا جائع 
مع �سورة ولد ياأكل( ، )لوحة مكتوب عليها اأريد 

اأن اأ�رشب مع �سورة ولد ي�رشب( .

التطبيق:
وتقدم  املخ�س�س  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
الهدف  للطفل  وت�رشح  وتقراأها  لوحة  اأول  املربية 
يريد  عندما  ال�سحيحة  اجلملة  يردد  اأن  وهو  منها 
الطلب وي�سري اإىل ال�سورة وتقدم اللوحتني يف نف�س 
الطريقة وتتابع املربية  بداية ا�ستخدام الطفل ال�سمري 
من مثل ) اأنا اأو يل( وتبدل املربية اللوحات كل 

فرتة لكي  ترثي  لغة الطفل.

املهارات الجتماعية - النفعالية
6-2- يتعلم اأن ينتظر دوره اأثناء اللعب.

ينتظر  الطفل  كان  فاإذا  باملالحظة  النتاج  هذا  يتحقق 
ينتظر  الطفل  اأن  املربية  �ستالحظ  مثال  باللعب  دوره 
بها  ليلعب  يذهب  ثم  اللعبة  ينتهي من  �سديقه حتى 
اأو اأن ينتظر �سديقه اأن ينتهي من قراءة ق�سة ثم يذهب 
وياأخذ الق�سة دون اأن يحاول اأخذها عنوه من زميله.

املهارات احلركية الكبرية
2-6. ي�سعد اإىل كر�سي ومن ثم ي�ستدير ويجل�س .

ا�سم الن�ساط 
اأجل�س مبفردي

الأدوات:
كر�سي ، طاولة الطعام .

التطبيق:
اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ  الطعام  موعد  يحني  عندما 
الطفل  مب�ساعدة  املكان  وجتهز  الطعام  منطقة 
اأن  وتالحظ  الكر�سي  على  يجل�س  اأن  منه  وتطلب 
بع�س الأطفال ي�سعدون على الكر�سي ثم ي�ستديرون 

للجلو�س ل�سعورهم بالأمان اأكرث.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6. يقلب من �سفحتني اإىل ثالث �سفحات من 

كتاب يف املرة الواحدة.

ا�سم الن�ساط 
كتابي املف�سل

الأدوات:
جمموعة كتب

التطبيق:
لديه  املف�سل  الكتاب  يختار  اأن  الطفل  من  تطلب 
الكتاب  وتقراأ  املخ�س�س  املكان  يف  معه  وجتل�س 
وتتناق�س به مع الطفل و من ثم ترتك الطفل  ليقلب 
�سفحات  الكتاب مبفرده وت�ساأله: ملاذا حتب هذا 

الكتاب ؟

الأ�سبوع الثالثال�سهر احلادي ع�رش
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اجلانب املعريف
لها  م�سريًا  والأ�سخا�س  الأ�سياء  على  يتعرف   .1-7

عندما يطلب منه ذلك.

ا�سم الن�ساط 
اأين ؟

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
عن  وت�ساأله  الغرفة  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
املوجودات يف الغرفة فتقول: اأين اللوح ؟ و تنتظر 
اإىل اأن ي�سري الطفل اإىل اللوح ومن ثم ت�ساأل مثاًل 
عن مكان لعبة معينة وتنتظر حتى ي�سري الطفل عليها 
اإليها  يف حال عدم معرفة الطفل لالأداة ت�سري هي 

وت�سميها مرة اأخرى.

ال�سحة وال�سالمة العامة
ل�ستخدام  احتياجاته  عن  لفظيًا  اأحيانًا(  يعرب)   .6-1

احلمام يف الوقت املنا�سب.
تتابع املربية وتراقب  الطفل وهو يعرب) اأحيانا( لفظيًا 

عن احتياجاته ل�ستخدام احلمام يف الوقت املنا�سب.

اجلانب املعريف
�سورته  ويتعرف على  بال�سم  نف�سه  اإىل  ي�سري   .2-7

باملراآة.

ا�سم الن�ساط 
من هذا ؟

الأدوات:
مراآة 

التطبيق:
جتل�س املربية مع الطفل يف مكان خم�س�س وت�سع املراآة 
على  الطفل  �سيتعرف  هذا؟  من  له  وتقول  اأمامه 
نف�سه و ثم ت�ساأله: ماذا حتب؟ وماذا ل حتب؟ حتى 

يتحدث الطفل عن نف�سه.

اجلانب املعريف - اللغوي
2-15. يبداأ با�ستخدام �سيغة النفي

ا�سم الن�ساط 
اأنواع الطعام

الأدوات:
لبنة ، جبنة ، بندورة ، حليب.

التطبيق:
ت�سع املربية املواد اأمام الطفل ليختار وت�ساأله: هل تريد 
اأن تاأكل لبنة؟ )من املمكن اأن يرف�س الطفل ويقول 
القبول  الطفل  اإظهار  املربية  فتالحظ   ) جبنة  اأريد  ل 

والرف�س لبع�س الأمور.

املهارات الجتماعية - النفعالية
6-3. يتحرك لإف�ساح املجال لطفل اآخر ليجل�س على 

كر�سي  بجواره على الطاولة .

ا�سم الن�ساط 
هيا جنهز املائدة )مترين جماعي(

الأدوات:
مفر�س للطاولة ، �سحون ،مالعق ، اأكواب 

التطبيق:
تذهب املربية مع الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول 
لهم :الآن �سنجهز طاولة الطعام وتوزع العمل بني 
ال�سحون  ي�سع  اأو  الطاولة  الأطفال منهم من مي�سح 
الأطفال  من  تطلب  ثم  الأكواب،  اأو  املالعق  اأو 
اجللو�س على الكرا�سي لتناول الطعام و تالحظ اأن 
كر�سي   على  ليجل�س  لزميله  املجال  يف�سح  الطفل 

بجواره على الطاولة.
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املهارات احلركية الكبرية
2-7. يت�سلق على الأثاث لينظر من النافذة اأو يفتح 

الباب وينزل ثانية.
العمرية  املرحلة  هذه  يف  الأطفال  اأن  املربية  تالحظ 
املعرفة  يف  رغباتهم  لإر�ساء  املنا�سبة  احللول  يجدون 
ومن هذه احللول ت�سلق الأثاث مل�ساهدة ماذا يوجد 
ملفت  �سوت  هناك  كان  اإذا  وخ�سو�سًا  اخلارج  يف 
لالإنتباه لذلك على املربية توخي احلذر من و�سع اأي 

كر�سي اأو طاولة منخف�سة اأمام النوافذ.

ال�سحة وال�سالمة العامة
بحاجة  ولكنه  يديه  غ�سل  من  بالتمكن  يبداأ   .7-1

للم�ساعدة لتجفيفهما.

ا�سم الن�ساط 
اأريد اأن اذهب للحمام

الأدوات:
ل �سيء

التطبيق:
كيف  الطفل  وتعلم  احلمام  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يغ�سل يديه فتغ�سل املربية يديها اأمام الطفل لتعلمه 
كيفية غ�سل اليدين و تطلب منه اأن يغ�سل يديه بنف�س 

الطريقة .

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6.  يقلب من �سفحتني اإىل ثالث �سفحات من 

كتاب يف املرة الواحدة.

ا�سم الن�ساط 
ق�سة

الأدوات:
ق�سة عن الت�سوق مع ماما

التطبيق:
بعر�س  وتبداأ  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ال�سور وت�سميتها  ثم ت�ساأل الأطفال عن ال�سور وتعطي 

الق�سة للطفل ليتفح�سها ويقلب ال�سفحات بنف�سه.

اجلانب املعريف
7-3. ي�سري اإىل اأجزاء اجل�سم عندما يطلب منه ذلك.

ا�سم الن�ساط 
اأتعرف على ج�سدي

الأدوات:
�سورة كبرية جل�سم الإن�سان بالكامل 

التطبيق:
وت�سع  املنا�سب  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
الإن�سان  ج�سم  هو  هذا   : له  وتقول  اأمامه  ال�سورة 
اإذا  هذا؟  ما  وت�ساأله:  الراأ�س  على  اإ�سبعها  وت�سع 
العينني  ت�ساأل الطفل عن  مل يعرف ت�سميه له و ثم 
والأنف والفم وال�سعر وتنتظره اإىل اأن ي�سري عليهم .

اجلانب املعريف - اللغوي
3-1. ي�ستمتع عند القراءة له.

ا�سم الن�ساط 
ق�سة

الأدوات:
ق�سة عن مغامرة اأرنوب .

 
التطبيق:

بقراءة  وتبداأ  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
الأطفال  وت�ساأل  بالوجه  والتعبري  التمثيل  مع  الق�سة 

عن ال�سور.
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اجلانب املعريف - اللغوي
3-1. ي�ستمتع عند القراءة له 

الكتاب  حمتوى  يف  متزايدًا  انغما�سًا  يظهر   .2-3
الذي يقراأ

ا�سم الن�ساط 
ق�سة

الأدوات:
�رشب  يحب  ل  مثاًل)طفل  احلليب  فوائد  عن  ق�سة 

احلليب( .

التطبيق:
بعر�س  وتبداأ  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ال�سور و قراءة الق�سة مع التمثيل والتعبري بالوجه ت�ساأل 

الأطفال عن ال�سور.

اجلانب املعريف - اللغوي
3-1. ي�ستمتع عند القراءة له 

الكتاب  حمتوى  يف  متزايدًا  انغما�سًا  يظهر   .2-3
الذي يقراأ

تالحظ املربية اأن الأطفال ي�ستمتعون بالق�س�س . 

املهارات الجتماعية - النفعالية
7-1. يحاول اأن يطعم نف�سه با�ستخدام امللعقة.

ا�سم الن�ساط 
هيا جنهز املائدة )مترين جماعي(

الأدوات:
مفر�س للطاولة ، �سحون ،مالعق ، اأكواب 

التطبيق:
تذهب املربية مع الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وتقول 
لهم :الآن �سنجهز طاولة الطعام وتوزع العمل بني 
ال�سحون  ي�سع  اأو  الطاولة  الأطفال منهم من مي�سح 
الأطفال  من  تطلب  ثم  الأكواب،  اأو  املالعق  اأو 
من  وتطلب  الطعام  لتناول  الكرا�سي  اجللو�س على 
الأطفال حماولة الأكل بامللعقة مبفردهم،  تدرب 

الأطفال على ا�ستعمال امللعقة.
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املهارات احلركية الكبرية
واأحيانًا  اليد(  )م�سك  مب�ساعدة  الدرج  ي�سعد   .8-2

ينزل الدرج ) مب�ساعدة(

ا�سم الن�ساط 
كيف نت�سلق ؟

الأدوات:
درج 

التطبيق:
الطفل  وتعلم  الدرج  مكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
كيف يت�سلق الدرج واأين ي�سع يديه ثم تعلم الطفل 
كيف ينزل عن الدرج ،تكرر املحاولة من مرتني اإىل 

ثالث مرات.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6.  يقلب من �سفحتني اإىل ثالث �سفحات من 

كتاب يف املرة الواحدة

ا�سم الن�ساط 
ق�سة

الأدوات:
ق�سة عن  الت�سوق مع ماما

التطبيق:
بعر�س  وتبداأ  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
ال�سور وت�سميتها  ثم ت�ساأل الأطفال عن ال�سور وتعطي 

الق�سة للطفل ليتفح�سها ويقلب ال�سفحات بنف�سه.

ال�سحة وال�سالمة العامة
بحاجة  ولكنه  يديه  غ�سل  من  بالتمكن  يبداأ   .7-1

للم�ساعدة لتجفيفهما

ا�سم الن�ساط 
اأريد اأن اأذهب للحمام

الأدوات:
ل�سيء

التطبيق:
يغ�سل  كيف  وتعلمه   احلمام  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يغ�سل  اأن  منه  وتطلب  اأمامه  يديها  وتغ�سل  يديه 

يديه.

اجلانب املعريف
7-4. ي�سري اإىل الأ�سياء يف الكتب امل�سورة وي�سميها

ا�سم الن�ساط 
كتابي املف�سل

الأدوات:
جمموعة كتب لالأطفال

 
التطبيق:

تطلب املربية من الطفل اأن يختار الكتاب املف�سل لديه 
يتفح�س  وترتكه  املخ�س�س  املكان  يف  معه  وجتل�س 
الكتاب مبفرده ،تالحظ اأن الطفل �سي�سري اإىل ال�سور 
ال�سور وت�ساأله ملاذا يحب هذا  ت�سمية  وت�سجعه على 

الكتاب؟
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اجلانب املعريف- اللغوي
3-3. ي�سري اإىل �سورة حيوان معني عند تقليد �سوته

ا�سم الن�ساط 
اأقلد احليوانات

الأدوات:
جمموعة من �سور احليوانات املاألوفة لدى الطفل.

التطبيق:
�ساأقلد  له  وتقول  الطفل  اأمام  ال�سور  املربية  ت�سع 
هذا  ي�سدر  الذي  احليوان  اإىل  ت�سري  واأنت  ال�سوت 
ي�سري  اأن  الكلب وتنتظر  ال�سوت وتقلد مثال �سوت 

الطفل اإىل �سورة الكلب.

اجلانب املعريف - اللغوي
3-4- يعيد لفظ الكلمات التي تكرر يف الق�س�س

ا�سم الن�ساط 
كتابي املف�سل

الأدوات:
كتب متنوعة لالأطفال

التطبيق:
تطلب املربية من الطفل اأن يختار الكتاب املف�سل لديه 
وجتل�س معه يف املكان املخ�س�س وتقراأ له الكتاب 
ال�سخ�سيات يف  اأو عن  الق�سة  اأحداث  ت�ساأله عن 
الق�سة وترتكه الطفل يتفح�س الكتاب مبفرده وبعدها 

ت�ساأله ملاذا يحب هذا الكتاب.

املهارات الجتماعية - النفعالية
7-2- يحاول اأن يلب�س حذاءه اأو قبعته

ا�سم الن�ساط 
اأين اأ�سع القبعة ؟

الأدوات:
قبعة

التطبيق:
وتقول  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
بالتمرين  تبداأ  القبعة  ي�سمي  وعندما  ؟  هذه  ما  له 
اإذا مل يعرفها تقوم هي بت�سميتها واإعطائها للطفل 
القبعة  اأ�سع  اأين  ت�ساأله  ثم  ويتفح�سها  يلم�سها  حتى 
هل اأ�سعها هنا ؟ وت�سعها فوق الكتف وتنتظر اإجابة 
اإذًا  الطفل  ت�ساأل  ثم  ت�سعها على رجلها  ثم  الطفل 
اأ�سعها ؟ وعندما يجيب ت�سعها فوق  اأين يجب اأن 

الراأ�س وترتكه ليحاول اأن يلب�سها مبفردة.
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املهارات احلركية الكبرية
2-9. ي�سعد وينزل الدرج مم�سكًا الدرابزين اأو احلائط 

وا�سعًا قدميه على نف�س الدرجة.

ا�سم الن�ساط 
اأنا �ساطر

الأدوات:
درج 

التطبيق:
الطفل  تعلم  و  الدرج  مكان  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
الدرابزين  على  يديه  ي�سع  واأين  الدرج  ي�سعد  كيف 
عن  ينزل  كيف  الطفل  تعلم  ثم  نف�سه  يحمي  حتى 
من  املحاولة  وتكرر  بالدرابزين  مم�سك  وهو  الدرج 

مرتني اإىل ثالث مرات.

املهارات احلركية ال�سغرية
1-6.  يقلب من �سفحتني اإىل ثالث �سفحات من 

كتاب يف املرة الواحدة

ا�سم الن�ساط 
ق�سة

الأدوات:
ق�سة عن الت�سوق مع ماما

التطبيق:
بعر�س  وتبداأ  دائري  ب�سكل  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
وتعطي  عنها  الأطفال  ت�ساأل  ثم  وت�سميتها   ال�سور 
الق�سة للطفل ليتفح�سها ويقلب ال�سفحات بنف�سه .

ال�سحة وال�سالمة العامة
بحاجة  ولكنه  يديه  غ�سل  من  بالتمكن  يبداأ   .7-1

للم�ساعدة لتجفيفهما.

ا�سم الن�ساط 
اأغ�سل يدي

الأدوات:
حمام 

التطبيق:
كيف  الطفل  وتعلم  احلمام  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يغ�سل يديه وتغ�سل املربية يديها اأمامه  لتعلمه كيفية 
غ�سل اليدين وتطلب منه اأن يغ�سل يديه و ت�ساعده 

يف جتفيفهما .

اجلانب املعريف
7-5. يقلد الطفل الأ�سياء و اأ�سواتها و حركاتها بعد 

اختفائها )التقليد املوؤجل(

ا�سم الن�ساط 
اأنا مراآة )مترين جماعي(

الأدوات:
ل �سيء

 
التطبيق:

جتل�س املربية مع الأطفال يف الدائرة باملكان املنا�سب 
خمتلفة  حركات  عمل  الأطفال  اأحد  من  وتطلب 
وتطلب من باقي الأطفال اأن يطبقوا نف�س احلركات 
التي يقوم بها الطفل و تالحظ املربية اأن الطفل يف 
وقت لحق �سيقلد هذه احلركات اأثناء اللعب وتفتح 

املجال للجميع ليطبقوا التمرين.
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اجلانب املعريف- اللغوي
اأمه  يبحث عن �سيء يخ�سه ) طابته ( وي�ساأل   .1-4

عن مكانها

ا�سم الن�ساط 
اأين تختبئ اللعبة ؟

الأدوات:
تكون  اأن  يجب  ولكن  الرو�سة  موجودة يف  لعبة  اأي 

ماألوفة للطفل

التطبيق:
يكون  اأن  ويجب  مكان   يف  اللعبة  املربية  ت�سع 
الطفل  تاأخذ  و  ايجادها  الطفل  ي�ستطيع  لكي  �سهل 
عنها  يبحث  اأن  منه  تطلب  و  املخ�س�س  املكان  اإىل 
هيا  مثل  التوجيهات  بع�س  باإعطائه  وت�ساعده 

اقرتبت من املكان اأو ل لقد ذهبت بعيدًا .

املهارات الجتماعية - النفعالية
7-2. يحاول اأن يلب�س حذاءه اأو قبعته

ا�سم الن�ساط 
اأين اأ�سع القبعة ؟

الأدوات:
قبعة

التطبيق:
وتقول  املنا�سب  املكان  الطفل يف  مع  املربية  جتل�س 
بالتمرين  تبداأ  القبعة  ي�سمي  وعندما  ؟  هذه  ما  له 
اإذا مل يعرفها تقوم هي بت�سميتها واإعطائها للطفل 
القبعة  اأ�سع  اأين  ت�ساأله  ثم  ويتفح�سها  يلم�سها  حتى 
هل اأ�سعها هنا ؟ وت�سعها فوق الكتف وتنتظر اإجابة 
اإذًا  الطفل  ت�ساأل  ثم  ت�سعها على رجلها  ثم  الطفل 
اأ�سعها ؟ وعندما يجيب ت�سعها فوق  اأين يجب اأن 

الراأ�س وترتكه ليحاول اأن يلب�سها مبفرده.

املهارات احلركية الكبرية
ويجرها  ب3عجالت  دراجة  على  2-10.يجل�س 

لالأمام واخللف م�ستعينًا بقدميه.
عندما تاأخذ املربية الأطفال اإىل منطقة اللعب وتراقب 
الثالث  ذات  الدراجة  على  يلعبون  الذين  الأطفال 
عجالت �ستالحظ اأن الطفل يف�سل اأن ي�ستعمل قدميه 

لدفع الدراجة بدل من �سواقة الدراجة.

الأ�سبوع الثالثال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية ال�سغرية
1-7. ي�ستطيع اأن ي�سع �ست حلقات يف لوحة اأوتاد 

)عامود م�سند(

ا�سم الن�ساط 
رمي احللقات

الأدوات:
حامل حلقات، خم�س حلقات باأحجام خمتلفة .

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع اللعبة 
من  احللقات  برفع  تبداأ  وثم  احللقات  مع  اأمامه 
احلامل وتقول له �سوف نعيد ترتيب هذه احللقات 
من  تطلب  وثم  ال�سغري  اإىل  الكبري  من  احلامل  يف 
الطفل اإيجاد اأكرب حلقة وو�سعها يف احلامل وت�ستمر 
احللقات  كل  من  الطفل  ينتهي  حتى  هذا  يف 

وتطلب من الطفل اإعادة التمرين مبفرده .

ال�سحة وال�سالمة العامة
بحاجة  ولكنه  يديه  غ�سل  من  بالتمكن  يبداأ   .7-1

للم�ساعدة لتجفيفهما

ا�سم الن�ساط 
اأغ�سل يدي

الأدوات:
حمام 

التطبيق:
كيف  الطفل  وتعلم  احلمام  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يغ�سل يديه وتغ�سل املربية يديها اأمام الطفل لتعلمه 
كيفية غ�سل اليدين وتطلب من الطفل اأن يغ�سل يديه 

و ت�ساعده يف جتفيفهما .
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اجلانب املعريف
7-6. ي�سبح لديه القدرة على متثيل اأداء الآخرين.

ا�سم الن�ساط 
الدمى الناطقة

الأدوات:
الدمى التي تلب�س باليد

التطبيق:
وتبداأ  املنا�سب  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
بالتحدث معه بوا�سطة الدمى وت�ساأله بع�س الأ�سئلة 
مثاًل ماذا تناولت على الإفطار؟ اأو ماذا تلب�س اليوم؟ 

ثم تعطي املربية الدمية للطفل ليقوم هو بال�سوؤال.

اجلانب املعريف - اللغوي
4-2. يعر�س امل�ساعدة  عند مراقبة الأم تقوم بعمل.

ا�سم الن�ساط 
هيا ننظف ال�سف

الأدوات:
مم�سحة غربة ،مكن�سة �سغرية

التطبيق:
الأطفال  اأمام  بالتنظيف  وتبداأ  املم�سحة  املربية  تاأخذ 
و�ستالحظ املربية اأن الطفل قد يعر�س عليها امل�ساعدة 
اأو ممكن اأن ياأتي مل�ساعدها اأثناء اإعادة ترتيب ال�سف 

مثل و�سع الق�س�س على الرف اأو اإعادة الألعاب.
ت�ساأل املربية الأم عن اهتمامات الطفل يف م�ساعدتها 

يف املنزل.

املهارات الجتماعية - النفعالية
7-3. يدافع عما بحوزته وينظر اإليه على اأنه يخ�سه

ا�سم الن�ساط 
ماذا اأح�رشت اليوم ؟

الأدوات:
اأو �سيء خا�س  لعبة  اإح�سار  الأطفال  املربية من  تطلب 

بالطفل )�سيء واحد كل يوم ملدة اأ�سبوع(

التطبيق:
الدائرة  يف  ال�سباح  يف  الأطفال  مع  املربية  جتل�س 
لعبته  عن  ي�رشح  اأن  طفل  كل  من  تطلب  و 
ا�سمها،لونها، ملاذا يحبها ؟ وتالحظ املربية اأن بع�س 
لعبتهم   يف  اأ�سدقائهم  م�ساركة  يرف�سون  الأطفال 

ويدافعون لكي تبقى بحوزتهم .
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الأ�سبوع الرابعال�سهر الثاين ع�رش

املهارات احلركية الكبرية
ويرك�س  يقع  اإن  الأمام دون  اإىل  بكرة  2-11.يرمي 

باجتاه  الكرة كي يركلها.

ا�سم الن�ساط 
الريا�سة ال�سباحية

الأدوات:
�رشيط مو�سيقى، م�سجل، كرة �سغرية.

التطبيق:
تاأخذ املربية الأطفال اإىل املكان املخ�س�س وت�سع الكرة 
اأمامهم و تبداأ بركل الكرة برفق للطفل و تالحظ قدرة 

الطفل على الرك�س باإجتاه الكرة كي يركلها . 

املهارات احلركية ال�سغرية
1-7. ي�ستطيع اأن ي�سع �ست حلقات يف لوحة اأوتاد 

)عامود م�سند(

ا�سم الن�ساط 
رمي احللقات

الأدوات:
حامل حلقات، خم�س حلقات باأحجام خمتلفة.

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وت�سع اللعبة 
من  احللقات  برفع  تبداأ  وثم  احللقات  مع  اأمامه 
احلامل وتقول له �سوف نعيد ترتيب هذه احللقات 
من  تطلب  وثم  ال�سغري  اإىل  الكبري  من  احلامل  يف 
الطفل اإيجاد اأكرب حلقة وو�سعها يف احلامل وت�ستمر 
احللقات  كل  من  الطفل  ينتهي  حتى  هذا  يف 

وتطلب منه اإعادة التمرين مبفرده .

ال�سحة وال�سالمة العامة
بحاجة  ولكنه  يديه  غ�سل  من  بالتمكن  يبداأ   .7-1

للم�ساعدة لتجفيفهما.

ا�سم الن�ساط 
اأغ�سل يدي

الأدوات:
احلمام

التطبيق:
كيف  الطفل  وتعلم  احلمام  اإىل  الطفل  املربية  تاأخذ 
يغ�سل يديه وتغ�سل املربية يديها اأمامه لتعلمه كيفية 
و  يديه  يغ�سل  اأن  الطفل  اليدين وتطلب من  غ�سل 

ت�ساعده يف جتفيفهما.

اجلانب املعريف
7-7. يجد الأ�سياء التي اختفت من اأمامه

ا�سم الن�ساط 
اأ�سحب احلبل

الأدوات:
اأي لعبة متوفرة ،حبل .

 
التطبيق:

وتربط  املنا�سب  املكان  يف  الطفل  مع  املربية  جتل�س 
مثاًل  الطاولة  حتت  وتخفيها  احلبل  بطرف  اللعبة 
وحتثه  اللعبة  عن  يبحث  وهو  الطفل  املربية  وتتابع 
ت�ساأله  اللعبة  اإىل  ي�سل  وعندما  احلبل  �سحب  على 
عنها وتطلب منه التحدث عن اللعبة وترتكه يلعب 

بها.
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اجلانب املعريف
7-7. يجد الأ�سياء التي اختفت من اأمامه

ا�سم الن�ساط 
اأين تختبئ اللعبة ؟

الأدوات:
اأي لعبة موجودة يف احل�سانة ماألوفة للطفل.

التطبيق:
يكون  اأن  يجب  ولكن  مكان  يف  اللعبة  املربية  ت�سع 
اإيجاد اللعبة فيه وتاأخذه  مكانًا ي�سهل على الطفل 
عنها  يبحث  اأن  منه  وتطلب  املخ�س�س  املكان  اإىل 
باإعطائه  ت�ساعده  و  اللعبة  يبحث عن  وتتابعه وهو 
بع�س التوجيهات مثل هيا اقرتبت من املكان اأو ل 

لقد ذهبت بعيدًا.

اجلانب املعريف - اللغوي
4-3. يحدث اأمه عن اللعبة )نائمة(

ا�سم الن�ساط 
طفلي نائم

الأدوات:
دمية �سغرية، �رشير، غطاء.

التطبيق:
تاأخذ املربية الطفل اإىل املكان املخ�س�س وتقول له : 
الدمية  يحمل  كيف  الطفل  وتعلم  الدمية  ننوم  هي 
نغني  هيا   : له  وتقول  حقيقتي  طفل  اأنها  على 
للطفل حتى ينام ثم تعلمه كيف ي�سعها يف ال�رشير 
وكيف ي�سع الغطاء تتابع املربية الطفل وهو يحدثها 

عن دميته.

املهارات الجتماعية - النفعالية
7-3. يدافع عما بحوزته وينظر اإليه على اأنه يخ�سه

ا�سم الن�ساط 
ماذا اأح�رشت اليوم ؟

الأدوات:
اأو �سيء خا�س  لعبة  اإح�سار  الأطفال  املربية من  تطلب 

بالطفل) �سيء واحد كل يوم ملدة اأ�سبوع(

التطبيق:
جتل�س املربية مع الأطفال يف دائرة و تطلب من كل 
طفل اأن ي�رشح عن لعبته ا�سمها،لونها، ملاذا يحبها؟ 
وتالحظ اأن بع�س الأطفال يرف�سون م�ساركة اأ�سدقائهم 

يف لعبتهم  ويدافعون لكي تبقى بحوزتهم .



تطور مهارات الطفل
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التطور اجل�سمي - احلركي - املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
ابدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. يثني يديه ب�سكل جزئي ويحافظ عليهما مب�ستوى اأعلى من الكتف 
1-2. مي�سي وا�سعًا ذراعيه لالأ�سفل

1-3.  يحمي نف�سه عند الوقوع
1-4.  يجل�س على الأر�س لفرتة زمنية طويلة

1-5. يرفع نف�سه من  و�سعية التمدد اإىل و�سعية اجللو�س
1-6. يزحف على يديه وركبتيه

1-7. يزحف على الدرج  لالأعلى
1-8. يحاول اأن يقف عندما يكون جال�سًا ويعاود اجللو�س مره اأخرى 

1-9. يقرف�س على عقبتيه وينه�س ثانيًا
1-10.ميكن اأن يقف لوحده
1-11.يخطو اخلطوة الأوىل

1-12.مي�سي عادة بخطوات غري منتظمة وب�ساقني منفرجتني
1-13.يتوقف عندما يقع اأو ي�سطدم بالأ�سياء

1-14.ميكن اأن يركع يحني ج�سمه للجلو�س بدون م�ساعدة
1-15.يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن

التطور اجل�سمي - احلركي -املهارات احلركية ال�سغرية
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. يبني  برجًاً من )2-3(  مكعبات 
1-2. يرتب الألعاب على الأر�س

1-3. يجمع الأ�سياء وي�سعها معًا )الليجو(
1-4. مي�سك اأقــــالم الألـــوان م�ستخدمًا م�سكه الكف

1-5. يقلب �سفحات الكتاب كمجموعة
1-6. ي�ستطيع اأن ي�سع )1-2( حلقات يف لوحة اأوتاد )عامود م�سند(

1-7. ينزع  )3-4( قطع من لوحه تركيبية
1-8. يقدر على نزع بع�سًا من مالب�سه )الطاقية، احلذاء(

1-9. ي�ستخدم اأقالم التلوين خمططًا عالمات على الورق ب�سكل ع�سوائي
1-10. يخرب�س على الأوراق ب�سكل ع�سوائي

1-11. يخرب�س وهو مم�سك بقلم الر�سا�س اأو التلوين
1-12. ي�ستطيــع اإدخـــال حبات اخلــــرز الكبيـــرة خالل اخليط

ال�سحة وال�سالمة العامة
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
ابدًااأحيانًاغالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 
1-1. مي�سك الكاأ�س وي�رشب مب�ساعدة الكبار

1-2. مي�سك امللعقة وي�سعها بفمه ومن ثم يلعقها
1-3. يبداأ بامل�سي ويقف ب�سكل اآمن

1-4. يرك�س بحذر
1-5. مي�سغ الطعام ال�سلب ب�سكل جيد  

1-6. ي�ساعد يف عملية اإلبا�سه
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اجلانب املعريف
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش 

 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1.يتوقف عن اللعب عندما يتعر�س ملثري جذاب
1-2.يتمكن من حتديد م�سادر ال�سوت ب�رشعة

1-3.يثابر للو�سول اىل الألعاب اأو اىل ما يلفت نظره
1-4.ي�سغي وي�ستجيب عند �سماع ا�سمه

1-5.يبحث عن �سي حمدد �سمن جمموعة اأ�سياء )الألعاب(
1-6.يلعب لعبة التعرف على اأجزاء اجل�سم ) اأجزاء رئي�سيه(

2-1.يركب قطع اأحجية ب�سيطة
2-2.مي�سك بلعبته ويعطيها زجاجة احلليب

5-1. ياأكل املعكرونة باأ�سابعه عندما ل ي�ستطيع اكلها بامللعقة
5-2.   يحاول اأن يحمل �سندوقًا كبريًا وعندما ل يتمكن من ذلك فانه 

يلجاأ اإىل جره 
5-3. يلم�س نف�سه عندما ي�سعر بالأمل

ي�سحك  ثم  ومن  بالنوم  متظاهرًا  نف�سه  يغطي  و  الغطاء  ي�سحب   .1-6
ليعلمك انه يتظاهر

6-2. يعطي اللعبة زجاجة احلليب
6-3. يلتقط الهاتف)اللعبة( ويقول "األو"

7-1. يفهم وينفذ اأوامر ب�سيطة
7-2. يتعرف على اأفراد العائلة بال�سور
7-3. يقلد بع�س احلركات)نطة الرنب(

7-4. يقلد ال�سلوكات اجلديدة عند الآخرين

2-3.ي�ستمتع باللعب يف و�سع ا�سياء يف �سندوق 
2-4.يحاول الطفل اإدخال ج�سمه يف �سندوق 

2-5.ي�سري اىل الأ�سياء التي يريده
3-1.ي�رشب ويهز لعبة كانت ت�سدر اأ�سواتا لتعمل جمددًاً

3-2.مي�سك بيد احلنفية يفتحها ويغلقها لريى املاء ين�ساب ويتوقف
3-3.يكرر بع�س ال�سلوكات للح�سول على �سيء حمدد

4-1.ي�سع حلقات خ�سبية على حامل/عامود
4-2.ينتقي حبات العنب من �سحن فيه فاكهة متنوعة

4-3.ي�سري اىل اأ�سياء حمدده يف الكتب امل�سورة

اجلانب املعريف- اللغوي
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

يفهم املق�سود بعبارات من مثل "اأين اأنفك ؟ "   .1-1
يتبع تعليمات ب�سيطة مقرونة بالإ�سارة اأو الإمياءات   .2-1

ميكنه حتديد م�سدر الأ�سوات ب�رشعة   .3-1
ي�ستمع اإىل املو�سيقى وي�ستمتع بها   .4-1

يظهر من خالل ال�سلوك اأنه فهم معنى بع�س الكلمات من خالل   .5-1
�سياقها الطبيعي

يظهر فهمًا لالأ�سياء من خالل ا�ستخدامها )التعريف من خالل الوظيفة(   .6-1
2-1.  ي�سري اإىل �سورة �سيء ماألوف عندما ي�سمى اأمامه

2-2.  ينطق كلمة واحدة ليعرب من خاللها عن جملة
2-3.  ينخرط يف كالم غري مفهوم – يتحدث بلغته اخلا�سة

2-4.  ي�ستخدم لغة الربقيات من خالل جمع كلمتني معًا ليعرب عن جملة كاملة
2-5.  يجيب على بع�س الأ�سئلة ب�سكل غري لفظي

2-6.  يعرب عن احتياجاته من خالل الإ�سارة باإ�سبعه اأو ال�سياح
2-7.  ي�ستخدم نف�س الكلمة لالإ�سارة للعديد من الأ�سياء

2-8.  ي�سري اإىل اأ�سياء اأو �سور اأو اأحد اأفراد الأ�رشة عندما يطلب منه ذلك
2-9.  ي�ستخدم كلمتني اأو ثالث لي�سف �سخ�س اأو �سيء مع عدم و�سوح اللفظ

2-10. يحاول تقليد لفظ الكلمات الب�سيطة
2-11. ي�ستجيب مبا�رشة عند مناداته با�سمه

2-12. يحاول الغناء
2-13. يقلد الكبار يف عملية التلفظ وي�ستخدم كلمات قليلة بحما�س �سديد
2-14. يعرب عن رغباته ومطالبه بالإ�سارة مع ا�ستخدام كلمة اأو اأكرث للتو�سيح

2-15. يكرر �سبه جملة ق�سرية )ترتدد اأمامه( يف الظروف املنا�سبة
3-1.يقلب �سفحات الكتاب  ويتوقف لينظر ل�سفحة معينة

3-2.ي�سدر اأ�سوات ويبت�سم عندما يرى يف الكتاب �سور لأ�سياء ماألوفة
3-3.يبت�سم عندما يرى غالف كتاب ماألوف بالن�سبة له

4-1.يعرب بكلمة اأو �سوت معني عن التعجب من �سلوك ما
4-2. يردد كلمة معينة )طابة( عندما يطلب منه اإَح�سار طابته

4-3. يلفت انتباهه �سيء جديد وي�سري اإليه وقد ي�سميه اإذا كان يعرف الكلمة
4-4. يلجاأ اإىل م�سك يد الأم ثم يتوجه اإىل مكان معني طالبًا امل�ساعدة 
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4-3. يظهر نوبات غ�سب احيانَا
4-4. يخبئ وجهه بني يديه عند ارتكاب خطاأ 

4-5. يربط بني النفعالت من جهة وتعبريات الوجه والكلمات من 
جهة اأخرى

4-6. يح�رش غطاءه اخلا�س ا�ستعدادًا للنوم
5-1.  يجل�س لفرتة ق�سرية قرب طفل ميار�س ن�ساطًا معينًا  ينظر ماذا يفعل ويرتكه 

5-2. يلعب جنبًا اإىل جنب مع  طفل اأخر با�ستخدام األعاب �سبيهة
5-3. ي�ستمتع باللعب مع اأخوانه 

5-4. ي�ستمتع باللعب الفردي 
5-5.يقلد الأن�سطة التي يقوم بها الرا�سدون من حوله
6-1. يح�رش اإىل املائدة عندما يتواجد باقي الأطفال 

6-2. يبداأ بالنظر اإىل الباب عندما ت�ساعده املربية على لب�س املعطف 
والقبعة ا�ستعدادًا ملغادرة احل�سانة

املهارات الجتماعية – النفعالية 
للفئة العمرية من ال�سهر الثاين ع�رش اإىل ال�سهر الثامن ع�رش

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرا على  اأن:
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. يف�سل اأن تبقي املربية �سمن جمال روؤيته يف اأثناء قيامه باكت�ساف البيئة  
1-2. يتوجه اإىل مقدمة الرعاية عند قدوم غرباء  

1-3. يحب اأن يتوا�سل مع الكبار الذين ياألفهم 
1-4. يبداأ يف فح�س احلدود التي و�سعهتا املربية )امل�سموح ، وغري امل�سموح ( 
1-5. يطلب الطفل م�ساعدة الذين ياألفهم لديه بالإمياءات والأ�سوات 
1-6. يبدي فهمًا ب�سيطًا لالآخرين ومييز حاجاتهم ) النتباه لطفل يبكي ( 

1-7. ي�ستمتع مبراقبة الآخرين من حوله 
2-1. مي�سي قرب املربية عندما يرغب يف اأن مي�سي لوحده دون  م�سك يدها
2-2. يبتعد عن اجللو�س حتت الطاولة ويجل�س يف مكان اأمن تقرتحه املربية

3-1. يتوجه نحو طفل يبكي 
3-2. ي�سحك عندما ي�سحك اأطفال اآخرين 

3-3. يربت على ظهر طفل حتمله مقدمة الرعاية قائلةً : "اإنه مري�س" 
3-4. ي�ستجيب ايجابيًا لالإمياءات الب�سيطة واملريحة له من الذي ياألفهم 

) يبت�سم اإذا ما ابت�سموا له( 
3-5.يتبادل التعبري عن العواطف مع من ياألفهم )يبادلهم العناق،القبل،الرتبيت(  

4-1. يحمل لعبته املف�سلة عندما ي�سعر بعدم الرتياح 
2-6.  ي�سعد اإىل كر�سي ومن ثم ي�ستدير ويجل�س4-2. يطلب زجاجة احلليب عندما يبكي ملغادرة والدته 

2-7. يت�سلق على الأثاث لينظر من النافذة اأو يفتح الباب وينزل ثانية
الدرج  ينزل  واأحيانًا  اليد(  )م�سك  مب�ساعدة  الدرج  ي�سعد    .8-2

)مب�ساعدة(
2-9.  ي�سعد وينزل الدرج مم�سكًا الدرابزين اأو احلائط وا�سعًا قدميه على 

نف�س الدرجة
واخللف  لالأمام  ويجرها  عجالت  بثالث  دراجة  على  يجل�س   .10-2

م�ستعينًا بقدميه
2-11. يرمي بكرة اإىل الأمام دون اإن يقع ويرك�س باجتاه  الكرة كي 

يركلها

التطور اجل�سمي -احلركي - املهارات احلركية الكبرية
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

يخطو بخطوات متتالية وتكون امل�سافة بني الرجلني قليلة   .1-1
مي�سي بتوازن من دون اأن ميد ذراعيه  .2-1

يرك�س بحذر  .3-1
يتمكن من الرك�س وراأ�سه مرفوع وعينيه مثبتة على الأر�س مل�سافة   .4-1

مرت اأو مرتين
يتمكن من جتاوز العقبات واحلواجز الب�سيطة اأثناء م�سيه  .5-1

مي�سي حاماًل لعبه كبريه  .6-1
يرجع اإىل الوراء بطريقة جانبية ليجل�س على كر�سي  .7-1

يرك�س بطريقة اآمنة معتمدًا على كل القدم ويتوقف ب�سهوله  .8-1
ي�سحب ويدفع لعبة كبرية )�سندوق( على الأر�س  .9-1

1-10.يدفع وي�سحب عربة ذات عجالت اإىل الأمام م�ستخدمًا خيط
2-1.  يظهر ا�ستمتاعًا بعملية الت�سلق

2-2.  يركع على الركب بدون م�ساعدة
2-3.  يجل�س القرف�ساء ليلتقط �سيئًا عن الأر�س

2-4.  يتمكن من اجللو�س بعدة اأو�ساع
2-5. يتمكن من النهو�س من و�سع القرف�ساء عن الأر�س م�ستعينًا بيديه
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التطور اجل�سمي - احلركي- املهارات احلركية ال�سغرية
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. ير�سم )يخرب�س(  دوائر و خطوط
1-2. يلتقط الأ�سياء ال�سغرية

1-3. يبني برجًا من 6 مكعبات  اأو اأكرث
1-4. يركب ثالث قطع من لوحة تركيبية

1-5. ينزع الأغلفة عن الأ�سياء )احللوى(
1-6. يقلب من �سفحتني اإىل ثالث �سفحات من كتاب يف املرة الواحدة

1-7. ي�ستطيع اأن ي�سع �ست حلقات يف لوحة اأوتاد )عامود م�سند(

ال�سحة وال�سالمة العامة
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن: 
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

يطعم نف�سه ب�سكل كامل با�ستخدام امللعقة  .1-1
يطلب الطعام وال�رشاب يلب�س لوحده احلذاء والطاقية  .2-1

يحاول خلع الفوطة عندما يخلع بنطاله  .3-1
ي�ساعد اأثناء تغيري الفوطة اأو الذهاب اإىل احلمام  .4-1

يفهم اأنه ميكن اأن يوؤذي نف�سه اإذا ما اقرتب من م�سدر خطر )النار(  .5-1
يعرب )اأحيانًا( لفظيًا عن احتياجاته ل�ستخدام احلمام يف الوقت املنا�سب  .6-1
يبداأ بالتمكن من غ�سل يديه ولكنه بحاجة للم�ساعدة لتجفيفهما  .7-1

اجلانب املعريف
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. ينظر اإىل الآخرين  اأثناء لعبه لفرتة ب�سيطة ثم ي�ستمر باللعب
1-2. يقلد بناء برج من 6-8 من املكعبات

1-3. يدير ال�سورة اإىل و�سعها ال�سحيح
1-4. ي�سري اىل اأجزاء من ج�سمه عندما يطلب منه ذلك )اأكرث تف�سياًل( 

2-1. ي�ستخدم قطعة قما�س لعمل مالب�س للعبة
2-2. ي�سحب و�سادة نحوه للح�سول على اللعبة التي على الو�سادة

2-3.  ي�ستخدم ع�سا ) املكن�سة( ليخرج الكرة من مكان �سيق
3-1. يطلب اإعادة  قراءة الق�سة منتظرًا رد فعل من يقراأ الق�سة  

3-2. ي�سع ال�رشيط داخل امل�سجل وي�سغط على الكب�سة جلعله   يعمل
3-3. يربط ربطًا اأوليًا بني �سلوك وما يرتتب عليه من نتيجة)اإ�سعال �سوء واإطفاوؤه(

3-4. يطبق عالقات ال�سبب والنتيجة )ي�رشب الطبل لي�سمع �سوته(
3-5. ي�ستجيب الطفل لأغاين الأطفال بامل�ساركة

4-1. يلعب األعابًا ب�سيطة ملطابقة ال�سور
4-2. ي�سع املكعبات الزرقاء بجانب بع�سها

4-3. يطلق اأ�سم احليوان يعرفه على حيوانات اأخرى )يقول عن احلمار ح�سان(
4-4. يتمكن من اإرجاع الأ�سياء اخلا�سة به اىل مكانها

5-1.  يحرك قطع الأحجية باأو�ساع متعددة حتى تاأخذ مكانها ال�سحيح
5-2.  يبحث بعدة اأماكن عن لعبة لي�ست يف جماله الب�رشي)ل يراها(

5-3.يدير ال�سورة اإىل و�سعها ال�سحيح
5-4.يجرب ا�ستخدام اأ�سياء متعددة حلل م�سكلة

6-1. يدفع باملكعبات على الأر�س على اأنها �سيارة
6-2. ي�سع وعاءًا معكو�سًا على راأ�سه على اأنه قبعة

7-1.يتعرف على الأ�سياء والأ�سخا�س م�سريًا لها عندما يطلب منه ذلك
7-2.ي�سري اإىل نف�سه بالإ�سم ويتعرف على �سورته باملراآة

7-3.ي�سري اإىل اأجزاء اجل�سم عندما يطلب منه ذلك
7-4.ي�سري اإىل الأ�سياء يف الكتب امل�سورة وي�سميها

7-5.يقلد الطفل الأ�سياء و اأ�سواتها و حركاتها بعد اختفائها )التقليد املوؤجل(
7-6.ي�سبح لديه القدرة على متثيل اأداء الآخرين

7-7.يجد الأ�سياء التي اختفت من اأمامه
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اجلانب املعريف – اللغوي
       للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين 

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرًا على اأن:
ابدًااأحيانًا غالبًادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1. ي�سغي باهتمام للمحادثات العامة
1-2. يتبع التعليمات دون اأن ترافقها اأي من التلميحات اأو الإ�سارات

1-3. يفهم معنى بع�س الأفعال الب�سيطة مثل ياأكل وينام
1-4. ميكنه فهم اأ�سوات اآتية من غرفة اأخرى

2-1.ينطق جمل موؤلفة من كلمتني اأو ثالثة
2-2.  ي�سمي اأ�سياء واأ�سخا�س ماألوفني

2-3.  ي�ستجيب لتعليمات من خطوتني
2-4.  ي�ستمر يف ا�ستخدام اللغة الربقية

2-5.  يزداد عدد الأ�سياء التي ي�سري اإليها عند الطلب منه ذلك
2-6.  يتحدث مع نف�سه اأثناء اللعب

2-7.  يكرر كلمات من جمل
2-8.  ي�سارك الأغاين والإيقاعات يف احل�سانة

2-9.  ي�ساأل عن اأ�سماء الأ�سياء والأ�سخا�س
2-10. يتمكن من التحدث بكلمات مفهومة بن�سبة 25% تقريبًا

2-11. ي�سري اإىل نف�سه بال�سم
2-12. يطلب الأ�سياء املاألوفة واملعروفة لديه بال�سم

2-13. يقلد اأ�سوات احليوانات
2-14. يبداأ با�ستخدام ال�سمري من مثل ) اأنا اأو يل(

2-15. يبداأ با�ستخدام �سيغة النفي
3-1.ي�ستمتع عند القراءة له

3-2.يظهر انغما�سًا متزايدًا يف حمتوى الكتاب الذي يقراأ
3-3.ي�سري اإىل �سورة حيوان معني عند تقليد �سوته

3-4.يعيد لفظ الكلمات التي تكرر يف الق�س�س
4-1. يبحث عن �سيء يخ�سه ) طابته ( وي�ساأل اأمه عن مكانها

4-2. يعر�س امل�ساعدة  عند مراقبة الأم تقوم بعمل
4-3. يحدث اأمه عن اللعبة ) نائمة (
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املهارات الجتماعية – النفعالية
للفئة العمرية من ال�سهر الثامن ع�رش اإىل ال�سهر الرابع والع�رشين

يتوقع من الطفل اأن يكون قادرا على اأن:  
ابدًااأحيانًا غالبادائمًاالنتاجات اخلا�سة 

1-1.يلعب مع املربية الأ�سا�سية وينظر للتاأكد من وجود مقدمة الرعاية
1-2.يلعب /ي�ستخدم لعبة جديدة فقط بوجود مقدمة الرعاية

1-3.ي�ستمتع  ب�سحبة الآخرين بوجود مقدمة الرعاية
1-4.يقل خوفه من الغرباء بوجود كبار ماألوفني له

1-5.ي�ستخدم ا�سمه اإ�سارة لذاته عندما يتحدث مع الآخرين
1-6. يظهر تعلقا �سديدًا بالكبار وخا�سة عند املر�س اأو اخلوف 

الرعاية  مقدمة  تطلب  عندما  الألعاب  جمع  عملية  ي�سارك يف   .1-2
ذلك ويرى اأن باقي الأطفال ي�ساركون يف ذلك .

2-2. يحاول ال�ستمرار يف اللعب عندما تعطي مقدمة الرعاية تعليمات 
اإنهاء اللعب ولكنه ي�ستجيب عند تكرار الطلب من مقدمة الرعاية 

3-1.يتعرف على م�ساعر الآخرين )�سعيد - حزين(
3-2.يح�رش �سيئًا للتخفيف عن الآخرين ) يح�رش مندياًل لوالدته ...(

3-3.ي�ساأل عن �سبب بكاء طفل عندما يرى طفاًل يبكي
3-4.يتحدث عن ما ي�سعر به بطل الق�سة امل�سورة التي تروى له

4-1. يطلب من مقدمة الرعاية التدخل عندما يتعر�س لأذى 
4-2. يقول  ل عندما ياأخذ اأحد الأطفال لعبته وينظر اإىل مقدمة الرعاية 

4-3.  يظهر معار�سة عند عدم اأر�ساء حاجاته  
4-4. يظهر حالت من الغ�سب والنفعال عند الإحباط 

4-5. يظهر ا�ستياء عند اهتمام مقدمة الرعاية باأطفال اآخرين 
4-6. يظهر مقاومة ومترد عندما يخيب اأمله

5-1. يلعب  بالرمل لوحده قريبًا ) بجانب ( اأطفال اآخرين ميار�سون نف�س اللعبة 
5-2. ينهمك باللعب الوظيفي ) مي�سك املكن�سة ويلعب بها ( 

5-3. يتتبع والديه داخل البيت ويقلد اأعمالهم من خالل اللعب 
6-1. يقدم لطفل قطعة من املعجون 

6-2. يتعلم اأن ينتظر دورة اأثناء اللعب 
6-3. يتحرك لإف�ساح املجال لطفل اأخر ليجل�س على كر�سي بجواره 

7-1. يحاول اأن يطعم نف�سه با�ستخدام امللعقة 
7-2. يحاول اأن يلب�س حذاءه اأو قبعته

7-3. يدافع عما بحوزته وينظر اإليه على اأنه يخ�سه 
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جلنة اإعداد الإطار العام والنتاجات العامة واخلا�سة
د. رفعة الزعبي

ال�سيدة هدى املع�رش
د. �سهى احل�سن
د. جيهان مطر
د. اميمة عمور

جلنة اإعداد دليل الأن�سطة
د. اميمة عمور

ال�سيدة �سحاب فريجات
ال�سيدة �رشين ال�سعدي
ال�سيدة ملي�س خواجا

جلنة الإ�رشاف و التقييم
د. رفعة الزعبي

ال�سيدة هدى املع�رش
د. �سهى احل�سن
د. جيهان مطر
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