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تعد مرحلة الطفولة املبكرة اللبنة الأ�سا�سية يف بناء �شخ�صية الفرد و�إعداده للم�ستقبل ولهذا فقد
حظيت باهتمام وا�سع لكافة املجتمعات التي ت�ؤمن ب�أهمية اال�ستثمار يف مواردها الب�رشية  ،وقد جتلى هذا
االهتمام على امل�ستوى النظري والتطبيقي على حد �سواء ،حيث تقدم الدرا�سات العلمية  -يف جمال علم
نف�س النمو ،وتربية الطفل  ،والتن�شئة االجتماعية  ،وال�صحة النف�سية للطفل على �سبيل املثال  -معرفة علمية
ميكن �أن توظف لفهم �سلوك الطفل والتعرف على خ�صائ�صه وقدراته بهدف م�ساعدته على النمو املتكامل.
وت�شري الدرا�سات العلمية �إىل �أن هناك العديد من التغريات الهامة وال�رسيعة يف خمتلف مظاهر النمو
حتدث يف هذه املرحلة ،فخالل الثمانية ع�رشة �شهر ًا الأوىل ينمو الدماغ ب�رسعة لن يعرفها يف امل�ستقبل.
ولعل هذا النمو ال�رسيع للدماغ بالإ�ضافة �إىل �أهمية خربات التعلق الآمن وتعزيز حب اال�ستطالع واالكت�شاف
واكت�ساب اللغة و تعلم ال�سلوك االجتماعي املنا�سب يف �إطار الثقافة يجعل من الأهمية التوجه نحو مرحلة
احل�ضانة مبزيد من االهتمام والرعاية من خالل نوعية اخلدمات املقدمة للطفل يف هذه املرحلة.
ولقد حظيت برامج مرحلة الطفولة املبكرة باهتمام عاملي ووطني على حد �سواء  ,وقد �أوىل الأردن
هذه املرحلة اهتمام عايل امل�ستوى متثل بجهود �صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبد اهلل والتي انعك�ست يف
�سيا�سات عمل املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة وكان من ثمار ما مت �إجنازه عدد من امل�شاريع والربامج
املتمحورة حول الطفولة والتي ت�سعى �إىل تطور ومناء �شخ�صية الأطفال بكافة جوانبها .
ولعل الربامج الرتبوية التي تقدم للأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة على اختالف فل�سفاتها
وتوجهاتها تتفق على مبادئ �أ�سا�سية منها م�ساعدة الطفل على النمو املتكامل لكافة �أبعاد �شخ�صيته و توفري
اخلربات والأن�شطة مما يحقق له اال�ستمتاع مبرحلة الطفولة وا�ستثمارها ،ولكي تعده هذه اخلربات للتكيف مع
اخلربات املدر�سية واحلياتية يف امل�ستقبل,و تتفق هذه الربامج و�إىل حد بعيد على �أن عوامل اال�ستثارة والبيئة
الآمنة والعالقات الدافئة عوامل �أ�سا�سية ت�شكل مقومات جناح �أي برنامج.
و هذا ما حر�ص املجل�س على مراعاته من خالل هذا الدليل حيث �أنه قد �أنيط باملجل�س الوطني
ل�ش�ؤون الأ�رسة منذ ت�أ�سي�سه العمل على تنفيذ �إ�سرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة قي الأردن و التي ت�ضم �ضمن
حماورها تطوير اخلدمات املقدمة للأطفال �أقل من �أربعة �سنوات .
ولقد ركزت الإ�سرتاتيجية الوطنية للطفولة املبكرة يف الأردن �ضمن حماورها وال�سيما  -رابعها -
على رعاية الأطفال يف دور احل�ضانة حيث متحور حول عدة �أهداف فمنها التو�سع الكمي يف خدمات
دور احل�ضانة جتاوب ًا مع حاجات الأمهات وبخا�صة العامالت منهن بالإ�ضافة �إىل تطوير م�ستوى خدمات
الرعاية يف دور احل�ضانة وحت�سني نوعيتها مع مراعاة تعزيز دور الأ�رسة يف هذه اخلدمات و حتقيق مبد�أ
تكاف�ؤ الفر�ص يف املجتمع و�رشائحه ومناطقه اجلغرافية يف اال�ستفادة من خدمات وت�سهيالت دور احل�ضانة .
ومن هنا برزت احلاجة �إىل بناء �أطار عام لربنامج دور احل�ضانة يف الأردن يهدف �إىل تطوير
النتاجات العامة واخلا�صة التي يتوقع �أن يحققها الطفل يف هذه املرحلة (امليالد �إىل �أربع �سنوات) حيث
قام املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة بتكليف جمموعة من اخلرباء يف جمال الطفولة املبكرة ب�إعداد دليل
�أن�شطة للعاملني مع الأطفال �أقل من �أربعة �سنوات .
و يتقدم املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة من اخلبريات اللواتي �أعددن هذا الربنامج ب�شقيه النتاجات و
الأن�شطة بال�شكر و التقدير �آملني �أن يجد هذا العمل نفع للعاملني مع الأطفال من امليالد �إىل �أقل من �أربع
�سنوات �سواء يف دور احل�ضانة �أو مراكز رعاية الأطفال � ,ساعني �إىل توفري بيئة تعليمية �آمنة و داعمة تطور
مهاراته املعرفية و اجل�سمية و العاطفية و االجتماعية لي�صبح مواطن ًا م�س�ؤو ًال و منتج ًا و فاع ًال يف بناء جمتمعه
يف امل�ستقبل  ,و ليكون لهذا العمل دور ًا مكم ًال و داعم ًا لدور الأ�رسة.
الدكتورة هيفاء �أبو غزالة
الأمني العام للمجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة
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املبادئ العامة املوجهه لتحديد النتاجات التعليمية و�إعداد الأن�شطة املالئمة يف املرحلة
الالحقة:

1.1عملية التطور متعددة الأبعاد ،وهذه الأبعاد مرتابطة مثال ذلك ف�إن مهارات الطفل اللغوية ت�ؤثر على
تفاعله االجتماعي� ،إن العالقة بني النمو االجتماعي واللغوي متبادلة حيث �أن م�ستوى لغة الطفل ي�سهل
النمو االجتماعي ،كذلك ف�إن فر�ص التفاعل االجتماعي تتيح الفر�ص لتطور اللغة.
2.2يتمتع الأطفال بالقدرة والكفاءة حيث �أن كل طفل قادر على الو�صول �إىل خمرجات �أو نتاجات
�إيجابية وعليه يجب �أن تكون هناك توقعات عالية بالن�سبة جلميع الأطفال ب�رصف النظر عن خلفياتهم
وخرباتهم.
3.3ينمو الأطفال ب�رسعة متفاوتة حيث �أن كل طفل فريد يف �رسعة تطوره ومنو مهاراته وكفايته ،قد يبدي
أخرا �أو �صعوبة يف الو�صول �إىل نتاج معني مما يتطلب تعديل وتكييف التوقعات لتنا�سب
بع�ض الأطفال ت� ً
طف ًال معينًا �أو تعديل يف طبيعة اخلربات حتى يتمكن الأطفال من حتقيق النتاجات اخلا�صة بنجاح.
4.4يتفاوت الأطفال يف م�ستوى املهارة �أو الكفاية التي ي�صلون �إليها يف جانب من جوانب النمو ،ال
يتوقع �أن يحقق الأطفال يف مرحلة معينة النتاجات اخلا�صة بنف�س الوقت �أو ي�صلون �إىل نف�س م�ستوى
الإتقان.
5.5اعتمد يف حتديد النتاجات التعليمية على املعرفة بنمو وتطور الأطفال بحيث تكون النتاجات من�سقة
مع خ�صائ�ص كل مرحلة ،وهذه املعرفة يجب �أن توجه عملية تطوير وتنفيذ اخلربات الرتبوية لكي حتقق
اخلربات الفائدة الق�صوى للأطفال.
6.6يتعلم الأطفال من خالل االكت�شاف الن�شط لعنا�رص البيئة حيث تكون الأن�شطة مببادرة من الطفل واختيار من
املعلمة�،إن املق�صود بهذا املبد�أ هو حتقيق التوازن عند �إعداد الأن�شطة بني مبادرة الطفل واختيار املعلمة.
7.7يتوقع �أن يكون هناك توا�صل بني املعلمة والأ�رسة بحيث تكون الأم على �إطالع ومعرفة مبا ت�سعى املعلمة
يف احل�ضانة �إىل حتقيقه من �أهداف لتعمل هي بدورها على امل�ساهمة يف حتقيق هذه الأهداف.
ويتوقع �أن تنقل املعلمة للأم هذه الأهداف والتوقعات بالأ�سلوب املنا�سب مل�ستوى الأم التعليمي.
8.8تبد�أ عملية التعلم عند الطفل منذ حلظة الوالدة وهذا يتطلب �أن ت�صمم الأن�شطة التعليمية املنا�سبة لتطور
جوانب منو الطفل بعد �أن يلتحق باحل�ضانة مبا�رشة.
�9.9أن التفاعل االيجابي بني الطفل منذ الوالدة وبني الرا�شدين حوله عامل �أ�سا�سي يف م�ساعدة الطفل
على حتقيق النمو املتكامل لأبعاد �شخ�صيته يف مرحلة الطفولة ب�شكل عام

الفئات العمرية:

لقد مت اعتماد التق�سيم التايل للمرحلة من امليالد �إىل �أربع �سنوات
امليالد – � 6أ�شهر
� 12 – 6شهر
� 18 – 12شهر
� 24 – 18شهر
� 3 – 2سنوات
� 4 – 3سنوات
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ولقد روعي عند تق�سيم املرحلة العمرية �إىل الفئات الواردة ذكرها ما يلي:

�1.1إن ال�سنوات الأربع الأوىل من عمر الطفل مرحلة منو �رسيع ومن غري املنطقي �أن نتوقع مث ًال من طفل
يف عمر ال�ستة �أ�شهر �أن يقوم بنف�س �أمناط ال�سلوك التي يقوم بها الطفل يف عمر الأربعة والع�رشين �شهر ًا.
2.2روعي �أن يكون التق�سيم �إىل فئات عمرية بحيث تكون التوقعات (النتاجات) مالئمة خل�صائ�ص كل فئة
عمرية.
 3.روعي �أن يبتعد التق�سيم عن حتديد فئات عمرية ق�صرية جد ًا �أو طويلة جدا وبخا�صة خالل العام الأول
والثاين وذلك حتى يتم ر�صد اخل�صائ�ص الأ�سا�سية يف كل فئة عمرية مما ي�سهل التخطيط للأن�شطة الحق ًا.
4.4اعتمدت الفئة العمرية من �سنتني �إىل ثالث �سنوات ومن الثالث �سنوات �إىل الأربع �سنوات كفئة
ت�ضم �سنة كاملة لأن تق�سيم �أي من هاتني ال�سنتني �إىل مراحل فرعية يبدو م�صطنع ًا وال يي�رس عملية التخطيط
لأن�شطة التعلم يف هذه ال�سنوات.

الأبعاد ،املظاهر النمائية:

مت العمل وفق الت�صنيف امل�ستخدم يف حتديد النتاجات لطفل الرو�ضة وهو الت�صنيف الذي يلقى قبو ًال عام ًا
وا�ستخدام ًا وا�سع ًا لدى العاملني يف هذا امليدان وجاء ت�صنيف الأبعاد على النحو التايل:
1.1النمو اجل�سمي – احلركي
2.2النمو املعريف
3.3النمو اللغوي
4.4النمو االجتماعي واالنفعايل

الإجراءات:

1.1بد�أ العمل بتحديد النتاجات العامة لكل بعد من الأبعاد وذلك يف �ضوء الإطالع على عدد من املراجع
احلديثة يف هذا املجال واملناق�شة بني �أع�ضاء الفريق
2.2اعتمدت النتاجات العامة بالن�سبة لبعد معني يف الفئات العمرية املتتابعة بهدف تو�ضيح التطور يف
النتاج العام مع التقدم عرب الفئات
3.3جاءت النتاجات اخلا�صة على هيئة عبارات �سلوكية ويف بع�ض احلاالت على هيئة �أمثلة يف حاالت
�أخرى ،مما ي�سهل تخطيط الأن�شطة الحق ًا  .وقد ترثى هذه النتاجات اخلا�صة الحق ًا من خالل عملية
تنفيذ الأن�شطة ومالحظة ما يرتتب على ذلك من نتاجات �إ�ضافية عند الأطفال,
�4.4أتت النتاجات العامة واخلا�صة لتنا�سب الأطفال يف خمتلف املناطق اجلغرافية واالجتماعية ولكن من
ال�رضوري �أن تعك�س الأن�شطة الالحقة خربات م�ألوفة للطفل يف الثقافة املحلية فعلى �سبيل املثال عند
احلديث عن النتاجات اخلا�صة املتعلقة بقراءة الق�صة للطفل ،تت�ضح العوامل الثقافية يف اختيار الق�صة
يف حني �أن مراحل التفاعل مع الق�صة وفهمها و�إعادة �رسد �أحداثها تت�سم بالعمومية لأنها تعك�س النمو
املعريف و�إن كانت عوامل البيئة وخ�صائ�ص الأطفال حتفز �أو تعطل تتابع هذه اخلطوات.
5.5تتحقق النتاجات اخلا�صة �إما نتيجة ملرور الطفل بخربة تعلم مبا�رشة �سبق �أن خطط لها� ،أو نتيجة تفاعل
عوامل الن�ضج واخلربات املختلفة التي يتعر�ض لها يف احل�ضانة.
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التطور اجل�سمي  -احلركي

املنعك�سات:

للفئة العمرية من امليالد �إىل �ستة �أ�شهر

النتاجات العامة

 -1يظهر ا�ستجابة ج�سدية
تلقائية انعكا�سية ال�إرادية
ملثريات حمددة

 .1-1يدير ر�أ�سه نحو م�صدر اللم�س بالقرب من زوايا الفم مظهر ًا القدرة
على امل�ص (املنعك�س اجلذري ) من الوالدة �إىل �شهرين تقريب ًا
 .2-1مي�ص ما يقرتب من فمه ( منعك�س امل�ص) من الوالدة �إىل �شهرين
تقريب ًا
 .3-1يقب�ض براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه ( منعك�س القب�ض )
من الوالدة �إىل ثالثة �أ�شهر تقريب ًا
 .4-1يحاول رفع ر�أ�سه �إىل �أعلى وفتح فمه و�إغالق عينيه عند ال�ضغط
على كفيه وهو م�ستلقي على ظهره (منعك�س بابكني) من الوالدة �إىل
ثالثة �أ�شهر
 .5-1يجفل رافع ًا ذراعيه للأعلى وميدها حمرك ًا ر�أ�سه �إىل الوراء
(منعك�س مورو) من الوالدة �إىل الأربعة �أ�شهر تقريب ًا
 .6-1تنفرج �أ�صابع القدم �إىل اخلارج عند مل�س باطن قدمه (منعك�س
بابن�سكي) من الوالدة �إىل �أربعة �أ�شهر تقريب ًا
 .7-1يرفع قدم ًا بعد الأخرى يف حركة اخلطو عندما تالم�س �أحدى
قدميه �سطح م�ستوي (منعك�س اخلطو ) من الوالدة �إىل �أربعة �أ�شهر

املهارات احلركية الكبرية

للفئة العمرية من امليالد �إىل �ستة �أ�شهر

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة
 -1يتحرك ب�شكل هادف
ومتنا�سق
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النتاجات العامة

النتاجات اخلا�صة

النتاجات اخلا�صة
 .1-1يحرك ر�أ�سه باالجتاهني وهو م�ستلقي على بطنه
 .2-1يحرك ج�سمه باجتاه معاك�س حلركة ر�أ�سه
 .3-1يرفع ر�أ�سه للأعلى لفرتة ق�صرية
 .4-1يرفع ر�أ�سه مب�ستوى �أعلى من م�ستوى ج�سمه ماد ًا كتفيه للأمام
 .5-1يرفع ر�أ�سه و�صدره للأعلى م�ستند ًا على ذراعيه عندما يكون
منبطح ًا على بطنه
 .6-1يرفع ر�أ�سه مراقب ًا قدميه
 .7-1يحرك ج�سمه كله عندما يكون م�ستلقي ًا على ظهره
 .8-1يقلب ج�سمه على ظهره عندما يكون منبطح ًا على بطنه وبالعك�س
 .9-1ينقل يديه من اجلوانب لي�ضعها على �صدره
 .10-1يقفز قفزات �صغرية �إذا ما حمل عمودي ًا على �سطح ثابت
.11-1ي�رضب بقدميه ( يرف�س بقوة) حمرك ًا قدميه بالتبادل

 -2يظهر تنا�سق ًا وتوازن ًا حركي ًا

النتاجات اخلا�صة
 .12-1يتمكن من الو�صول �إىل قدمه من خالل ثني جذعه
 .13-1يقف م�سند ًا نف�سه لذراعني ممدودتني رافع ًا ج�سمه عندما
يكون منبطح ًا على بطنه
 .14-1يثني مفا�صل ذراعيه ويديه
 .15-1يثني مفا�صل ذراعيه ب�شكل �أكرب من �ساقيه
 .16-1يحرك ذراعيه بقوة ون�شاط وب�شكل هادف رافع ًا ذراعيه لكي
يحمل
 .1-2يحافظ على ر�أ�سه ب�شكل ثابت �إىل حد ما عند رفعه لو�ضع
اجللو�س
 .2-2عند بقائه جال�س ًا يكون الظهر م�ستقيم ًا �إال يف منطقة �أ�سفل الظهر
 .3-2يجل�س مب�ساندة حمرك ًا ر�أ�سه من جهة لأخرى م�ستطلع ما حوله
 .4-2يجل�س لوحده م�ستند ًا على يده
 .5-2يظهر توازن ُا وحتكم ًا جيد ًا لر�أ�سه وهو يف و�ضع اجللو�س
 .6-2يحافظ على و�ضعية الوقوف ب�شكل ثابت عند مل�س قدميه ل�سطح
ثابت
 .7-2يرتكز بثقله على قدميه ويثني القدمني مع ًا للأعلى وللأ�سفل �إذا
�أنزلناه على �سطح ثابت

التطور اجل�سمي  -احلركي املهارات احلركية ال�صغرية
للفئة العمرية من امليالد �إىل �ستة �أ�شهر

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة
 -1ي�سيطر على ع�ضالته
الدقيقة

النتاجات اخلا�صة
 .1-1يراقب يديه
 .2-1يحاول الو�صول �إىل الأ�شياء بيديه و�أ�صابعه
.3-1يبد�أ با�ستخدام قب�ضته للإم�ساك بالأ�شياء
 .4-1يلعب ب�أ�صابعه
 .5-1ي�ضع �أ�صابعه ويديه يف فمه
 .6-1ي�ضع كل ما تقع عليه يديه يف فمه
 .7-1يلتقط الأ�شياء بيديه
 .8-1مي�سك ب(خ�شخي�شة) لفرتة ق�صرية قبل �إ�سقاطها
 .9-1مي�سك بالأ�شياء بكلتا يديه
.10-1مي�سك الأ�شياء م�ستخدم ًا �إبهامه وبقية �أ�صابعه
.11-1ي�ستطيع �أن مي�سك مكعب ًا بيده
.12-1يتعلم �أن يرمي ال�شيء من يده عندما يريد
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ال�صحة وال�سالمة العامة

للفئة العمرية من امليالد �إىل �ستة �أ�شهر

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة

 -1يعرب عن حاجاته اجل�سمية
بطرق تتنا�سب مع عمره

النتاجات اخلا�صة

 .1- 1يبحث عن حلمة الثدي �أو زجاجة احلليب
 .2-1ير�ضع ب�شكل جيد
 .3-1ينام معظم الوقت (� )19ساعة
 .4-1يبكي عندما يكون( مت�أمل ،مبلل ،جائع ،مري�ض)
 .5-1يت�ضايق من ال�ضجيج العايل
 .6-1يق�ضي حاجته ب�شكل منتظم
 .7-1يتقبل اال�ستحمام والروتني اليومي ب�شكل منتظم
 .8-1ي�ستجيب باال�سرتخاء عند تنظيفه
 .9-1يبد�أ بتناول الأكل ال�صلب
.10-1يلم�س نف�سه عندما ي�شعر بالأمل

اجلانب املعريف

للفئة العمرية من امليالد �إىل �ستة �أ�شهر
يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة

 -1يحافظ على االنتباه :ينتبه
�إىل ما يراه وي�سمعه

 -2يطور فهم ًا �أولي ًا لكيفية
ا�ستخدام الأ�شياء من حوله:
ي�ستك�شف الأ�شياء با�ستخدام
جميع حوا�سه
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النتاجات اخلا�صة

 .1-1ي�ستجيب ل�صوت الت�صفيق املفاجئ
 .2-1ي�ستجيب ( يدير ر�أ�سه) ل�صوت رقيق قريب منه
 .3-1يدير عينيه نحو م�صدر ال�صوت
 .4-1يتابع بعينيه ج�سم ًا متحرك
 .5-1يدير ر�أ�سه عند �سماع �صوت �أمه
 .6-1يتمكن من ر�ؤية الوجوه على بعد � 20سم
 .7-1يلفت انتباهه بع�ض الألوان ( الأحمر والأزرق )
 .8-1يبدي ردة فعل الختفاء وجه �شخ�ص
 .9-1يبحث عن الأ�شياء املغطاة جزئي ًا
 .10-1ي�صغي للحديث
 .11-1يف�ضل �أن ينظر �إىل الوجوه الب�رشية والأ�شياء املج�سمة
 .12-1يتابع الأ�شياء املتحركة ملدة ق�صرية �إذا كانت �ضمن ر�ؤيته
 .13-1يظهر بع�ض االهتمام بالأ�صوات ويتوقف عن م�ص الر�ضاعة من
�أجل الإ�صغاء �إىل الأ�صوات
 .14-1ي�ستجيب مرح ًا ل�صورته باملر�أة
 .1-2يتفح�ص الأ�شياء من حوله
 .2-2ي�ستك�شف الألعاب بالإم�ساك بها وم�صها وهزها و�رضبها بقوة
 .3-2ينظر �إىل الأ�شياء وميد ج�سمه نحوها ويلم�سها

النتاجات العامة

 -3يبدي فهم ًا �أولي ًا للعالقة
بني ال�سبب والنتيجة :ي�ستك�شف
الأ�شياء ويالحظ كيف تعمل

النتاجات اخلا�صة

 .1-3يدرك �أن هز �أو �رضب الألعاب ي�صدر �أ�صوات
 .2-3يبدي �سعادة عند ر�ؤيته لزجاجة احلليب
 .3-3يكرر ال�سلوكيات املمتعة مثل هز اخل�شخي�شة

 .1-4ي�صل للأ�شياء با�ستخدام اليد بكاملها
-4يبدي فهم ًا �أولي ًا نحو
جتميع الأ�شياء :ي�ستك�شف الأ�شياء  .2-4يلم�س الأ�شياء القريبة منه ( عقد الأم �أثناء حملها له)... ،
 .3-4يتتبع ج�سم متحرك �صعود ًا ونزو ًال �أو من جانب �إىل �آخر يدور
م�ستخدم ًا جميع حوا�سه
�أمامه
 -5يطور ا�سرتاتيجيات حل
امل�شكلة :يبدي وعي ًا بوجود
م�شكلة

 .1-5يت�ضايق من ال�ضجيج العايل
 .2-5يبكي عندما يبلل نف�سه
 .3-5يركل الغطاء بقدمه �إذا علقت به

 -6ينغم�س يف اللعب
الإيهامي :مراقبة �سلوك
الآخرين

 .1-6يراقب وجه الأم �أثناء حديثها معه
 .2-6يتتبع الأم �أو مقدمة الرعاية �أثناء مرورها باملكان
 .3-6يحدق بالأطفال الآخرين الذين يلعبون بالقرب منه

مالحظة :يعرب عن النتاج العام الرابع وال�ساد�س من خالل �أمناط �سلوكية ال تدل مبا�رشة على �سلوك التجميع
واللعب التخيلي

املهارات اللغوية

للفئة العمرية من امليالد �إىل �ستة �أ�شهر

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة

 -1يطور مهارة اللغة
اال�ستقبالية  :يبدي اهتمام ًا
بحديث الآخرين

 -2يطور مهارة اللغة
التعبريية :ي�ستخدم تعبريات
الوجه و�أو�ضاع اجل�سم واحلركة
و�أنواع من البكاء �أو التلفظ
لغايات التوا�صل

النتاجات اخلا�صة
 .1- 1ي�ستجيب للأ�صوات الإن�سانية ذات الذبذبات العالية
 .2-1يف�ضل اال�ستماع للأ�صوات الإن�سانية
 .3-1يراقب وجه املتكلم
 .4-1ي�ستجيب ملن يتكلم معه مدير ًا ر�أ�سه ومبت�سم ًا
 .5-1ينظر حوله باحث ًا عن م�صدر ال�صوت
 .6-1يتوقف عن الأنني عندما نحادثه ب�صوت هادئ
 .1-2يعرب عن نف�سه من خالل ال�رصاخ وتعبريات الوجه
 .2-2يبد�أ ب�إ�صدار �أ�صوات غري مفهومة
 .3- 2ي�ضحك
 .4-2يبت�سم وي�صدر �صوت ( هديل ) لكي يبد�أ ويحافظ على ا�ستمرارية
التوا�صل مع مقدمة الرعاية
 .5-2يكرر الأ�صوات التي ي�صدرها
 .6-2يغري من طبقة �صوته وم�ستواه
 .7-2يبد�أ بتقليد الأ�صوات
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النتاجات العامة

 -3امل�شاركة يف احلوار :
�إ�صدار الأ�صوات ا�ستجابة
لتفاعل يبد�أه الكبار

النتاجات اخلا�صة
 .8-2يناغي ب�شكل تلقائي �أو ا�ستجابة حلديث الأم
 .9-2يبد�أ املناغاة با�ستخدام مقطع واحد وب�أ�صوات �شبيهة ب�أ�صوات
�أحرف العلة
 .10-2يتمكن من �إ�صدار معظم �أ�صوات �أحرف العلة وعدد من �أ�صوات
الأحرف ال�ساكنة  /ال�صحيحة
 .11-2ينوع يف الأ�صوات للتعبري عن فرحه �أو ا�ستيائه
 .1-3يناغي عندما يتكلم معه �شخ�ص
 .2-3يناغي ويبت�سم لطفل �آخر
 .3-3ي�ضحك عندما تتوقف فج�أة عن الكالم �أثناء حديثك معه
 .4-3يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف �أن يحمل

املهارات االجتماعية – االنفعالية
للفئة العمرية من امليالد �إىل �ستة �أ�شهر

النتاجات العامة

 -2ينظم �سلوكه  :يبد�أ يف
 .1-2يعر�ض �سلوك عدم االرتياح يف( وقت حمدد) ليعرب ملقدمة
تطوير �أمناطه اخلا�صة بالن�سبة
الرعاية عن �أن وقت تقدمي وجبة الطعام ( احلليب ) قد حان
للنوم والأكل واحلاجات
 .2-2ي�شعر باالرتياح عندما يجل�س يف ح�ضن مقدمة الرعاية وهو ي�شعر
الأ�سا�سية الأخرى مب�ساعدة
باحلاجة �إىل النوم وما يلبث �أن ينام
الكبار
 .3-2يعرب عن �ضيقه عندما يكون بحاجة �إىل تغيري حفا�ضته
-3يظهر تعاطف ًا نحو الآخرين .1-3 :يبت�سم كا�ستجابة البت�سامة الآخرين
 .2-3يبكي عندما ي�سمع �أ�صوات بكاء الأطفال الآخرين
ي�ستجيب لتعبري الآخرين عن
 .3-3يهد�أ عندما ي�شعر �أن مقدمة الرعاية تنظر �إليه باهتمام وحب
م�شاعرهم
-4يطور حتكم ًا يف م�شاعره
اخلا�صة  :يعرب عن م�شاعر
وحاجات متنوعة با�ستخدام
تعبريات الوجه وحركة اجل�سم
و�إ�صدار الأ�صوات

 .1-4يتوا�صل من خالل :البكاء� ،إ�صدار الأ�صوات ،تعبريات الوجه،
الإمياءات ،االبت�سامة
 .2-4ي�ستخدم �أ�شكال خمتلفة من البكاء ليعرب عن حاجاته املختلفة
 .3-4يعرب عن �سعادته من خالل حتريك اليدين �أو الرجلني
 .4-4يهد�أ يف املواقف التالية :امل�ص  ،احلمل  ،الر�ضاعة � ،سماع
ال�صوت.
 .5-4يغ�ضب للتعبري عن حاجاته �أو للح�صول على امل�ساعدة
 .6-4يبكي عندما يكون جائع ًا وي�ضحك �أو يكاغي عندما يكون را�ضي ًا
 .7-4يعرب عن �رسوره (ي�ضحك عندما يدغدغ)

-5تطور �سلوك اللعب :
يراقب وي�ستجيب للأطفال
الآخرين.

 .1-5يدير ر�أ�سه نحو الطفل الأكرب الذي يغني
 .2-5يحرك �ساقيه �أثناء مراقبة الأطفال
 .3-5يدير نف�سه �إىل �أحد اجلوانب لكي ينظر �إىل طفل �آخر ينام قربه

 -6يتعلم كيف ي�صبح ع�ضو ًا
يف جماعة  :يظهر املتعة
لتواجده مع الآخرين

 .1-6يعرب عن �سعادته لوجود طفل قريب منه
 .2-6يبت�سم ويناغي عندما يكون �ضمن جمموعة
 .3-6ينظر حوله عندما يحمل ويبت�سم للأ�شخا�ص امل�ألوفني ( �أطفال
وكبار )

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة

النتاجات اخلا�صة

 -1يبدي ثقة مبقدمة
 .1-1ينظر الطفل �إىل الأفراد الذين يبادرونه احلديث �أو اللعب معه
الرعاية ويندمج يف عالقات  .2-1مييز الأم وبع�ض �أفراد العائلة
اجتماعية:مييز وي�سعى نحو
 .3-1يبحث عن الكبار من حوله وك�أنه يناديهم للعب معه من خالل
التفاعل مع البالغني امل�ألوفني البكاء �أو املناغاة �أو االبت�سام
بالن�سبة له
 .4-1مييز �صوت الأم �أو الأب
 .5-1مييز بني ال�صوت الغا�ضب وال�صوت الهادئ
 .6-1ي�شعر بالراحة لر�ؤية وجوه النا�س
 .7-1ي�ستخدم التوا�صل الب�رصي لكي يبد�أ التفاعل وي�ستمر فيه �أو يوقفه
 .8-1يثبت عينيه على مقدمة الرعاية عند �إر�ضاعه
 .9-1يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه مقدمة الرعاية
 .10-1يتقبل الروتني اليومي ويرتاح له ( اال�ستحمام )
 .11-1ي�ستدير نحو �صوت املتكلم
 .12-1ي�ستجيب بارتياح عند حمله
 .13-1ي�شارك بن�شاط يف التفاعل مع الآخرين من حوله ( �إ�صدار
�أ�صوات ا�ستجابة لكالم الرا�شدين ،وتعبريات وجه متنوعة)
 .14-1يحاول �أن يجذب انتباه مقدمة الرعاية ب�إ�صدار جمموعة من
الأ�صوات والقيام بعدد من احلركات
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النتاجات اخلا�صة

مالحظه  :تعترب معظم النتاجات اخلا�صة الواردة يف بعد النمو االجتماعي واالنفعايل يف املراحل املبكرة
نتاجات منائيه ناجتة عن عوامل الن�ضج واخلربة وتوفري البيئة املادية والنف�سية املالئمة .
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الفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل �إثني ع�رش �شهر ًا

النتاجات العامة

 .5-1يكرر ا�ستعمال يديه و�أ�صابعه ويحرك اخل�شخي�شة با�ستمرار
 .6-1يلتقط الأ�شياء ال�صغرية م�ستخدم ًا الإبهام وال�سبابة
 .7-1يلتقط الأ�شياء ويجذبها نحوه
 .8-1ي�شري ب�إ�صبــع واحــــد نحو ما يريد
 .9-1ي�صفق مقلد ًا بكلتا يديه
 .10-1يرمي بالألعاب ب�شكل متعمد
 .11-1يحاول �أن يتحكم بامللعقة و ي�أكل بيديه
 .12-1يحاول �أن يرفع امللعقة �إىل فمه لإطعام نف�سه
 .13-1ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع �إن �سقطت من يده
 .14-1ينزع حذاءه

التطور اجل�سمي  -احلركي  -املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة

النتاجات اخلا�صة

 -1يتحرك ب�شكل هادف
 .1-1يحرك ذراعيه بن�شاط ور�شاقة ب�شكل موجه
ومتنا�سق
 .2-1يتمكن من رفع قدميه باجتاه فمه وا�ضع ًا �إحدى القدمني يف فمه
ومن ثم قدميه مع ًا
 .3-1يقلب على بطنه عندما يكون منبطح ًا على ظهره وبالعك�س
ب�سهولة
 .1-2يظهر حتكم ًا يف رفع ر�أ�سه و�صدره
 -2يظهر توازن ًا وتنا�سق ًا حركي ًا  .2-2ي�سند نف�سه على �أيدي ممتدة وكفوف مفتوحة
 .3-2يحمي نف�سه بذراعيه �إذا وقع �إىل الأمام �أو �إىل اجلنب
 .4-2يتمكن من اجللو�س على الأر�ض بدون �إ�سناد
 .5-2يجل�س متوازن ًا ويلعب بالأ�شياء دون �أن يقع
 .6-2يتمكن من االنحناء دون �أن يفقد توازنه
 .7-2يدير ج�سمه ناظر ًا ب�أكرث من اجتاه �أثناء التقاطه ل�شيء من الأر�ض
 .8-2يتمكن من الزحف على بطنه
 .9-2يتمكن من اجللو�س على ركبتيه ب�إ�سناد ب�سيط لظهره
 .10-2يطور مهارة يف الزحف ( ب�أكرث من طريقة )
 .11-2يتمكن من القفز قفزات �صغرية وهو يف و�ضع عامودي على
�سطح ثابت مب�ساعدة ( الكراجة)
 .12-2يحافظ على قدميه بو�ضعية الوقوف وب�شكل ثابت
 .13-2يتمكن من الوقوف �إذا ما مت �إ�سناده
 .14-2يقف م�ستند ًا �إىل الأ�شياء لثواين معدودة
 .15-2ي�ستطيع �أن يجر ردفيه �أو رجليه ومي�شي م�شية الدب ب�شكل
مت�سارع

التطور اجل�سمي  -احلركي  -املهارات احلركية ال�صغرية
للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة
 -1يظهر تطور ًا متزيد ًا يف
ال�سيطرة على ع�ضالته الدقيقة
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النتاجات اخلا�صة
 .1-1يتحكم بالإم�ساك بالأ�شياء م�ستخدم ًا الإبهام يف مقابل الأ�صابع
( م�سكة الكما�شة )
 .2-1مي�سك �شيئ ًا بكل يد
 .3-1يطرق على ( الطاولة ) مبا يحمل بيده
 .4-1مي�سك الأ�شياء م�ستخدم ًا ثالثة �أ�صابع

النتاجات اخلا�صة

التطور اجل�سمي  -احلركي  -ال�صحة وال�سالمة العامة
للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة

 -1يطور �سلوكيات تكيفيه
�صحية

النتاجات اخلا�صة
 .1-1ي�ضع يديه حول الزجاجة والك�أ�س عندما ي�رشب
 .2-1ي�ستطيع م�سك قطعة �صغرية من الطعام و�أكلها (خبز)
 .3-1ي�رشب ب�شكل جيد من الك�أ�س مع قليل من امل�ساعدة
 .4-1مي�سك امللعقة كمحاولة للأكل
 .5-1يحمي نف�سه من الوقوع
 .6-1يتناول طعام العائلة االعتيادي

اجلانب املعريف

للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة

 -1يحافظ على االنتباه:
يكمل ن�شاط معني عندما
يتفاعل معه الكبار
 -2يطور فهم ًا لكيفية
ا�ستخدام الأ�شياء من حوله:
يتعلم كيف تعمل الأ�شياء من
خالل م�سكها ومالحظة كيف
ي�ستخدمها الآخرون
 -3يبدي فهم ًا �أولي ًا للعالقة
بني ال�سبب والنتيجة :يكت�شف
�أن تكرار الأفعال ي�ؤدي اىل
نف�س النتائج

النتاجات اخلا�صة

 .1-1ي�أخذ مكعبات من الأم وي�ضعها يف �صندوق
 .2-1يقلب �صفحات كتاب ويتفح�ص ال�صور عندما يقر�أ له
 .3-1يدير ر�أ�سه باجتاه املنادي �أو املتحدث
 .1-2ي�ضغط على لعبة بهدف �إ�صدار �أ�صوات
 .2-2مي�سك بك�أ�س فارغة ويقربها من فمه مقلد ًا طريقة ال�رشب
 .3-2يحرك وعاء لإفراغ حمتوياته
 .4-2يتفح�ص �أجزاء الأ�شياء
 .5-2يحب �أن ينظر �إىل �صور يف كتاب ما
 .1-3يربط بني تدفق احلليب ورفع زجاجة احلليب
 .2-3يربط بني ال�رضب على الطاولة بامللعقة و�إ�صدار ال�صوت
 .3-3يربط بني (رمي الألعاب من ال�رسير واحل�صول على انتباه
الآخرين)
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النتاجات العامة

النتاجات اخلا�صة

 -4يبدي فهما �أوليا نحو
جتميع الأ�شياء :يالحظ خ�صائ�ص
معينة للأ�شياء

 .1-4يتح�س�س/يفرك ب�أ�صابعه و�سادة خمملية ناعمة
 .2-4ي�ستخدم تعبريات الوجه للتعبري عن رف�ضه لطعام معني
 .3-4يحاول ويحب تلم�س الطعام بيديه

 -5يطور ا�سرتاتيجيات حل
امل�شكلة :يقلد طرق الآخرين
يف حل امل�شكالت مبا�رشة
بعد ر�ؤيته لهم
 -6ينغم�س يف اللعب
الإيهامي :يقلد �أفعال
الآخرين

 .1-5يحمل املنديل ويفرك به �أنفه بعد �أن يراك تنظف �أنفك
 .2-5يزيل املعيقات من �أمامه (مثل �أيدي الرا�شدين) والتي حتول بينه و
بني الأ�شياء التي يرغب يف الو�صول اليها

 -7يطور مهارة اال�سرتجاع
واال�ستدعاء ملعلومات من
الذاكرة

 .1-6ي�صفق بيديه بعد ر�ؤيته للكبار ي�صفقون للمو�سيقى
 .2-6يحرك يديه م�ؤ�رش ًا (باي باي)
 .3-6يربت على ظهر اللعبة متام ًا كما تربت �أنت على ظهره
 .1-7ي�ستجيب فور ًا عند مناداته با�سمه
 .2-7ي�ستجيب لتعليمات من خطوة واحدة
 .3-7يبحث عن الأ�شياء التي تتدحرج بعيد ًا عنه وتختفي
 .4-7يبحث عن الأ�شياء امل�ألوفة و التي اختفت من �أمامه و لها مكان ثابت
 .5-7يبد�أ بالعثور على الأ�شياء امل�ألوفة وغري املرئية والتي لها مكان ثابت
 .6-7يتمكن من العثور على ج�سم خمب�أ حتت قطعة من الورق

النتاجات العامة

 -3ي�ستمتع بالكتب و�أن يقر�أ  .1-3ي�ضع �صفحة الكتاب يف فمه عندما حتمله �أمه هو والكتاب
 .2-3ي�أخذ الكتاب من الأم وي�رضبه على الأر�ض
له :يظهر الأمناط ال�سلوكية
التالية يف تعامله مع الكتاب  .3-3يجعد بيده �صفحات الكتاب عند القراءة له
 -4امل�شاركة يف احلوار :
يقلد ويغري يف الأ�صوات
والإمياءات عند تفاعله مع
الآخرين

للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات العامة

 -1يبدي ثقة مبقدمة
الرعاية ويندمج يف عالقات
اجتماعية  :ي�سعى لكي يبقى
برفقة الكبار الذين ي�ألفهم

للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

النتاجات اخلا�صة

 -1يطور مهارة اللغة
 .1-1يدير ر�أ�سه عندما ي�سمع �صوت ًا م�ألوف ًا
اال�ستقبالية  :ي�ستجيب
 .2-1ي�ستمع �إىل ال�صوت ال�صادر عن �شخ�ص حتى لو مل يتمكن من ر�ؤيته
للإ�شارات الب�سيطة وللتغري يف  .3-1ي�ستجيب بطرق خمتلفة وفق ًا لنربة �صوت املتكلم والذي ي�ألف الطفل
ذبذبات و�شدة ال�صوت
�صوته
 .4-1يفهم معنى بع�ض الكلمات
 .5-1ي�ستجيب لطلب واحد ( تعال لعندي)
 -2يطورمهارة اللغة التعبريية  .1-2يظهر تنوع ًا يف املناغاة من حيث االرتفاع والذبذبة واللحن(الإيقاع)
ي�ستخدم الإ�شارات  ،املناغاة .2-2 ،ي�ضيف �أحرف جديدة �إىل املناغاة التي ي�صدرها
وجتميع الأ�صوات للتوا�صل  .3-2 ،ي�ستخدم طرق غري لفظية للتوا�صل ك�أن ي�شري �إىل �شيء معني
وتظهر الكلمة الأوىل
 .4-2يبد�أ يف تكوين وجتريب بع�ض املقاطع
 .5-2يجمع مقطعني مت�شابهني مع ًَا
 .6-2يجمع مقطعني غري مت�شابهني مع ًَا
 .7-2يقلد الأ�صوات التي ي�سمعها
 .8-2يكرر الأ�صوات التي ي�سمعها
 .9-2قد يتمكن من لفظ الكلمة الأوىل
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 .1-4يفتح عينيه وي�ضحك عندما تلعب معه
 .2-4يلوح بيده مقلد ًا حلركة �أمامه
 .3-4يقلد الأم �أو املربية (يقبلها بعد تقبيله مث ًال )
 .4-4يبادل ابت�سامة الكبار بابت�سامة
 .5-4يظهر تعبري عدم االرتياح للوجه الغا�ضب
 .6-4يقبل ب�رسعة على ال�شخ�ص الذي يظهر له االهتمام

املهارات االجتماعية – االنفعالية

اجلانب املعريف – اللغوي

النتاجات العامة

النتاجات اخلا�صة

 -2ينظم الطفل �سلوكه :
ي�ستخدم تعبريات الوجه
والإ�شارات والأ�صوات التي
ت�صدر عن الآخرين لتنظيم
�سلوكه
 -3يظهر تعاطف ًا نحو
الآخرين :ي�صبح �أكرث وعي ًا
لطرق الآخرين يف التعبري عن
م�شاعرهم

النتاجات اخلا�صة

 .1-1يحب �أن يوجه االنتباه �إليه وقد يبكي كي يح�صل عليه
 .2-1يزداد تعلقه مبقدمة الرعاية وي�سعى �إىل احل�صول على انتباهها
امل�ستمر
 .3-1يظهر تف�ضي ًال ل�شخ�ص معني ولأ�شياء معينة
 .4-1يحب �أن ي�ستك�شف الأماكن اجلديدة مب�صاحبة مقدمة الرعاية
 .5-1يتجول بعيد ًا عن مقدمة الرعاية �ضمن م�سافة ب�سيطة ملتفت ًا للخلف
للت�أكد من تواجدها
 .6-1يظهر الده�شة واال�ستغراب عند �سماعه �أ�صوات جديدة
 .7-1ي�ستمتع مبراقبة الأطفال الآخرين والتفاعل معهم
 .8-1ي�ستمتع باملو�سيقى ويقلد احلركات الإيقاعية الب�سيطة التي يقوم بها
الآخرون مع املو�سيقى
 .9-1يقلد حركات الكبار والأطفال الآخرين ( يقلد الت�صفيق باليدين)
 .10-1يبد�أ يف �إدراك ذاته من خالل تعرفه على �أجزاء اجل�سم
 .11-1ي�ستجيب عندما ينادى با�سمه
 .1-2يراقب تعبريات وجه مقدمة الرعاية قبل �أن يقدم على �سلوك معني
( ابت�سامة مقدمة الرعاية ت�شجعه على القيام بال�سلوك )
 .2-2يكرر ال�سلوك اذا القى ا�ستح�سان من مقدمة الرعاية
 .3-2يتوقف عن اال�ستمرار يف �سلوك معني �إذا الحظ عبو�س مقدمة الرعاية
وا�ستخدامها لعبارة ( ال تفعل )
 .1-3ينتبه �إىل �ضحك الأطفال من حوله
 .2-3يتوقف عن اللعب عندما تعب�س مقدمة الرعاية يف وجهه
 .3-3يظهر �ضيق ًا (عدم ارتياح ) �إذا كانت مقدمة الرعاية مت�ضايقة (عاب�سة)
 .4-3ينتبه �إىل تعبريات الآخرين التي تدل على عدم االرتياح
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النتاجات العامة

النتاجات اخلا�صة

 .1-4يظهر اخلوف من الغرباء عند اختفاء مقدمة الرعاية عن نظره (�أن
ً
 -4يظهر حتكما يف م�شاعره يتخل�ص تدريجي ًا من اخلوف من الغرباء)
اخلا�صة  :ي�ستخدم تعبريات
 .2-4يبكي عندما ي�أخذ طفل �آخر لعبته ولكن يتوقف عندما تقدم مقدمة
الوجه والإ�شارات والأ�صوات الرعاية لعبه �أخرى
التي ت�صدر عن الآخرين لتوجيه  .3-4يجفل �أو يخاف من �صوت مفاجئ ولكن حمله من قبل مقدمة
م�شاعره وانفعاالته
الرعاية ي�شعره باالرتياح
 .4-4يبت�سم للوجوه امل�ألوفة ويحدق يف وجوه الغرباء
 .5-4يظهر قلق االنف�صال عندما تغادر �أمه احل�ضانة (يتخل�ص تدريجي ًا من
قلق االنف�صال)
 .6-4يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه مقدمة الرعاية وحتمله
 .7-4يطور م�شاعر التعلق نحو �شخ�ص �أو �أكرث
 .8-4ي�ضحك عندما يتم التفاعل معه
 .9-4يعرب عن فرحه و�سعادته وحزنه  ،و�ضيقه  ،وغ�ضبه بو�ضوح
 -5تطور �سلوك اللعب :
 .1-5يلم�س طفل �آخر يجل�س بقربه
ي�سعى نحو طفل �آخر ويلعب
 .2-5ي�رصخ ويحاول االبتعاد عندما يزحف طف ًال �آخر باجتاهه
معه لفرتة م�ؤقتة
 .3-5يدفع الكرة باجتاه طفل �آخر

 -6يتعلم كيف ي�صبح ع�ضو ًا
يف جماعة  :ي�شعر بالأمان
عندما يكون حماط ًا ب�أ�شخا�ص
ي�ألفهم

ال�شهر الأول

 .4-5ينظر �إىل طفل �آخر وميد يده حماو ًال �إم�ساكه
 .5-5ي�ستمتع باللعب مع انعكا�س �صورته باملر�آة
 .6-5يحب �أن يلعب وي�ستجيب ملبادرة مقدمة الرعاية ( يعطي الألعاب
للكبار وي�أخذها ب�شكل متبادل
 .7-5ي�ستمتع باللعب بوجود �أطفال �آخرين حوله

 .1-6يتوجه �إىل مقدمة الرعاية عندما يتعر�ض لأذى ( ي�رضب ر�أ�سه ب�شئ)
 .2-6يظهر االحتجاج عند مغادرة الأم ثم يعود �إىل الهدوء مب�ساعدة مقدمة
الرعاية
 .3-6ي�ستمع كثري ًا برفقه الأخوة
 .4-6يظهر �سلوكات مق�صودة لبقائه بجانب مقدمة الرعاية
 .5-6يعرب عن احلب عن طريق االلت�صاق اجل�سدي

مالحظة :و�ضعت بع�ض النتاجات اخلا�صة �إىل جانب امل�ؤ�رشات النمائية حيثما كان ذلك ممكن ًا
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ال�شهر الأول

الأ�سبوع الأول

مهارات حركية �صغرية

املنعك�سات:
 .1-1يدير ر�أ�سه نحو م�صدر اللم�س بالقرب من
زوايا الفم مظهر ًا القدرة على امل�ص (املنعك�س
اجلذري ) من الوالدة اىل �شهرين تقريب ًا

 .1-1يراقب يديه
ترتك الطفل على حريته وتالحظه وهو يراقب يديه

ا�سم الن�شاط :وجهي ناعم وجميل

ال�صحة وال�سالمة العامة

 -1- 1يبحث عن حلمة الثدي �أو زجاجة احلليب
تالحظ املربية وهو يبحث عن حلمة زجاجة احلليب

الأدوات:

فر�شة �صغريه نظيفة �أو كر�سي خا�ص بالطفل.

اجلانب املعريف

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الفر�شة م�ستلقي ًا على ظهره
وتبد�أ بو�ضع �إ�صبعها بالقرب من زوايا فم الطفل
وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته نحو الأ�صبع حماوال
م�صه ثم ت�ضع �إ�صبعها من اجلهة الأخرى للفم ومت�سح
اخلد ب�أ�صبعها بهدوء لت�شعره باملحبة واالطمئنان تعيد
التمرين عدة مرات ,وميكن �أن تتحدث �إىل الطفل
�أثناء التمرين �أو تن�شد له �أحد الأنا�شيد .وبعد االنتهاء
من التمرين ت�ضع الطفل يف �رسيره.

 .1-1ي�ستجيب ل�صوت الت�صفيق املفاجئ

الأدوات:
ال�شيء

التطبيق:

املهارات احلركية الكبرية
 .1-1يحرك ر�أ�سه باالجتاهني وهو م�ستلقي على
بطنه

ا�سم الن�شاط :من �أين ي�أتي ال�صوت؟

الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة تو�ضع على الأر�ض.

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء من ال�رسير اخلا�ص به.
ت�ضع يدها الي�رسى حتت ر�أ�س الطفل ورقبته ويدها
اليمنى حول ج�سم الطفل لتحمي ر�أ�سه وت�ضعه بهدوء
على الفر�شة منبطح ًا على بطنه ثم تقوم بالت�صفيق
من جانب الطفل وتراقب حركة ر�أ�س الطفل وتعيد
الكرة من مكان خمتلف وتكرر هذا التمرين من
خم�س �إىل �ست مرات م�ستخدمة يف كل مرة م�صدر
�صوت خمتلف مع مراعاة �أن ال يكون م�صدر
ال�صوت مزعج �أو عايل وبعد االنتهاء من التمرين
ت�ضع الطفل يف �رسيره
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ا�سم الن�شاط  :من ي�صفق

تقف املربية �إىل جانب ال�رسير والطفل بداخله.
تقوم املربية بالت�صفيق من ميني الطفل وتراقب
الطفل �إذا حاول النظر يف اجتاه ال�صوت ثم تقوم
بالت�صفيق من ي�سار الطفل وتراقب ثم ت�صفق من
اخللف وتكرر هذا التمرين من خم�س �إىل �ست
مرات م�ستخدمة يف كل مرة م�صدر �صوت خمتلف
مع مراعاة �أن ال يكون م�صدر ال�صوت مزعج �أو
عايل

املهارات اللغوية

 .1- 1ي�ستجيب للأ�صوات الإن�سانية ذات
الذبذبات العالية

ا�سم الن�شاط  :هيا ن�أكل لنكرب ( �أغنية )

الأدوات:

كر�سي للمربية

التطبيق:

تطبق املربية التمرين مثل مترين التغذية ال�سابق
وتقوم بالغناء للطفل �أثناء الر�ضاعة وتقول
( �رشبيني يا ماما �رشبيني احلليب  ،بكرة ب�س �أكرب
ب�صري �شاطر كثري و بيطلعوا �أ�سناين وب�أكل كل �شيء
�رشبيني يا ماما �رشبيني احلليب)
تغني املربية الأغنية �أكرث من مرة
وبعد االنتهاء من �إر�ضاعه ت�ضع الب�شكري على كتفها
وحتمل الطفل ب�شكل عامودي ويكون وجه الطفل
مواجه لكتف املربية وتبد�أ بالطبطبة بهدوء على ظهر
الطفل حتى يتد�شى و�أحيان ًا يخرج بع�ض احلليب
الزائد فتم�سح فم الطفل بالب�شكري املعقم.
وبعد االنتهاء من الر�ضاعة �إما �أن ت�ضع الطفل يف
الكر�سي لتقوم بعمل ن�شاط �آخر �أو ت�ضعه يف �رسيره
لينام �إذا كان ي�شعر بالنعا�س.
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ال�شهر الأول										
املهارات االجتماعية – االنفعالية

املنعك�سات:

.1-1ينظر الطفل �إىل الأفراد الذين يبادرونه
احلديث �أو اللعب معه

 .2-1مي�ص ما يقرتب من فمه ( منعك�س امل�ص)
من الوالدة �إىل �شهرين تقريب ًا

ا�سم الن�شاط :لقد �أ�رشقت ال�شم�س

�إ�سم الن�شاط:بفمي �أكت�شف

الأدوات:

الأدوات:

ال �شيء

كر�سي خا�ص باملربية ,زجاجة احلليب

التطبيق:

التطبيق:

ت�ستقبل املربية الأطفال يف ال�صباح وهي تقول
�أه ًال �أه ًال يا حبيبي �صباح خري �أه ًال و�سه ًال ثم ت�أخذ
الطفل من والدته �أو والده وتقول حمدثة الطفل
وهي مبت�سمة� :صباح اخلري يا حبيبي ؟ كيف �أنت
اليوم تراقب املربية نظر الطفل �إليها �أثناء احلوار

حت�رض املربية الطفل من �رسيره اخلا�ص به وحتمله
بهدوء ثم جتل�س على الكر�سي وا�ضعة يدها
الي�رسى حتت ر�أ�س ورقبة الطفل لتحميها ويكون
ج�سمه على ح�ضنها ومت�سك القنينة بيدها اليمنى
ويكون ر�أ�سه �أعلى من ج�سمه ومت�سك الزجاجة
بيدها وت�ضعها بالقرب من فمه وتالحظ قدرته
على م�ص ما يقرتب من فمه وتقوم مبراقبة
حتركاته والتفاتاته نحو الر�ضاعة و يجب �أن
تتحدث �إىل الطفل �إثناء التمرين �أو تن�شد له �أحد
الأنا�شيد .وبعد االنتهاء من التمرين ت�ضع الطفل يف
�رسيره مرة �أخرى.

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .1-1ينظر الطفل �إىل الأفراد الذين يبادرونه
احلديث �أو اللعب معه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :العب معي

كر�سي الطعام �,ألعاب مف�ضلة لدى الطفل.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا
ومت�سك لعبة الطفل وهي جال�سة �أمامه ثم متد
يدها للطفل مم�سكة باللعبة وتبد�أ باللعب معه
تراقب املربية نظر الطفل �إليها �أثناء اللعب

توجيه:

ميكن تطبيق هذه اللعبة كل مرة بلعبة خمتلفة حتى
يبقى الطفل مهتم.
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الأ�سبوع الثاين

املهارات احلركية الكبرية

 .2-1يحرك ج�سمه باجتاه معاك�س حلركة ر�أ�سه
تالحظ املربية الطفل يحرك ر�أ�سه باجتاه معاك�س
للج�سد .يف مواقف متعددة

مهارات حركية �صغرية

اجلانب املعريف

 .2-1ي�ستجيب(يدير ر�أ�سه) ل�صوت رقيق قريب منه

الأدوات:

�إ�سم الن�شاط:ماذا ا�سمع؟

لعبة على �شكل قطة ت�صدر �صوت ،كر�سي الطفل.

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام الطفل وتريه اللعبة وتقول ((هذه
قطة ،قطة)) و ت�سمعه �صوتها.
ثم متد يدها �إىل جهة اليمني من ر�أ�س الطفل وت�صدر
ال�صوت من اللعبة وتقول �(( :أين القطة؟ ماذا
ت�سمع)) و تنتظر �إىل �أن يلف الطفل ر�أ�سه نحو
ال�صوت.
ثم ت�ضع القطة �إىل جهة الي�سار وتكرر اخلطوة ال�سابقة.
ثم مت�سكها �إىل �أعلى وتكرر اخلطوات ال�سابقة.
تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
نغري التمرين.

اجلانب اللغوي

 .1-1يراقب يديه
ترتك الطفل على حريته وتالحظه وهو يراقب يديه

 .2-1يف�ضل اال�ستماع للأ�صوات الإن�سانية
تالحظ املربية �أن الطفل يف�ضل اال�ستماع للأ�صوات
االن�سانية

ال�صحة وال�سالمة العامة

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .1- 1يبحث عن حلمة الثدي �أو زجاجة احلليب
تالحظ املربية وهم يبحث عن حلمة زجاجة احلليب

 .2-1مييز الأم وبع�ض �أفراد العائلة

االدوات:

�إ�سم الن�شاط:مرحب َا ملاما

ال�شيء

التطبيق:

ت�ستقبل املربية الوالدين الذين جاءا ال�صطحاب
الطفل �إىل البيت وهي تقول �أهال �أهال يا ماما
تتوجه بالقول �إىل الطفل قائلة �أنظر من �أتى �إنها
ماما� ,إنه بابا تراقب املربية كيف ميز الطفل �أمه �أو
�أبوه
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ال�شهر الأول

الأ�سبوع الثالث

مهارات حركية �صغرية

املنعك�سات:

 .2-1يحاول الو�صول �إىل الأ�شياء بيديه
و�أ�صابعه

 .3-1يقب�ض براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه
( منعك�س القب�ض ) من الوالدة �إىل ثالثة �أ�شهر
تقريب ًا

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :هيا بنا نلعب

ا�سم الن�شاط :مد يدك

فر�شة نظيفة ومعقمة ,لعبة �صغريه نظيفة ومعقمة.

الأدوات:

التطبيق:

هذا الن�شاط �إما يكون يف ال�رسير �أو على فر�شة
تو�ضع على الأر�ض حتى ال يقع الطفل

حتمل املربية الطفل بهدوء من �رسيره وت�ضعه على
الأر�ض م�ستلقي ًا على بطنه ثم ت�ضع اللعبة يف مكان
�أمام الطفل� .سيحاول الطفل رفع ر�أ�سه ومد يديه
لي�صل �إىل اللعبة وتقوم املربية مبراقبة الطفل وهو
يحاول الإم�ساك بها ويجب على املربية ت�شجيع
الطفل وتقول له يال يا حبيبي مد ايدك يال خذ
اللعبة ،وبعد انتهاء الطفل من التمرين تعيد املربية
الطفل �إىل ال�رسير مره �أخرى.

التطبيق:

�إذا كان الطفل يف ال�رسير نبقيه يف ال�رسير و �إذا
�أردنا �أن ن�ضعه على الفر�شة تقوم املربية بحمل
الطفل بهدوء وا�ضعة يدها الي�رسى حتت الر�أ�س
والرقبة ويدها اليمنى حول اجل�سم وت�ضعه بهدوء
على الفر�شة م�ستلقي ًا على ظهره ثم تبد�أ بو�ضع
�أ�صابعها يف كفه ليقب�ض عليها الطفل وتقوم بهز
يدها ْ
ببطء وهي يف كف الطفل
�أثناء هذه حمله ونقله �إىل الفر�شة تتحدث املربية
�إىل الطفل وت�رشح له ماذا تفعل وتراقب حركاته

توجيه:

ي�ستمر هذا التمرين من خم�س �إىل ع�رش دقائق.

ال�صحة وال�سالمة العامة
 .2-1ير�ضع ب�شكل جيد

ا�سم الن�شاط:هيا ن�أكل لنكرب
الأدوات:

قنينة احلليب� ,أغاين للأطفال ,كر�سي خا�ص
باملربية ,ب�شكري نظيف ومعقم خا�ص بالطفل.

التطبيق:

مهارات حركية كبرية
 .3-1يرفع ر�أ�سه للأعلى لفرتة ق�صرية

ا�سم الن�شاط  :ارفع را�سك

الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة ,لعبة �صغريه نظيفة ومعقمه.

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء من �رسيره وت�ضعه على
الأر�ض م�ستلقي ًا على بطنه ثم ت�ضع اللعبة يف مكان
�أمام الطفل� .سيحاول الطفل رفع ر�أ�سه وتقوم
املربية مبراقبة الطفل وهو يرفع ر�أ�سه للأعلى لفرتة
ق�صرية.
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حت�رض القنينة للطفل وتكون درجة حرارة املاء منا�سبة
حتمل املربية الطفل بهدوء ثم جتل�س على الكر�سي
وا�ضعة يدها الي�رسى حتت ر�أ�س ورقبة الطفل
لتحميها ويكون ج�سمه على ح�ضنها ومت�سك القنينة
بيدها اليمنى حتى ت�ستطيع �أن تر�ضعه ب�شكل �سليم
ويكون ر�أ�سه �أعلى من ج�سمه.
بعد االنتهاء من �إر�ضاعه ت�ضع الب�شكري على كتفها
وحتمل الطفل ب�شكل عامودي ويكون وجه الطفل
مواجه لكتف املربية وتبد�أ بالطبطبة بهدوء على ظهر
الطفل حتى يتد�شى و�أحيان ًَا يخرج بع�ض احلليب
الزائد فتم�سح فم الطفل بالب�شكري املعقم.
تالحظ املربية كمية احلليب التي ير�ضعها الطفل
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ال�شهر الأول

املنعك�سات:

اجلانب املعريف

 .3-1يدير عينيه نحو م�صدر ال�صوت

 .4-1يحاول رفع ر�أ�سه �إىل �أعلى وفتح فمه
و�إغالق عينيه عند ال�ضغط على كفيه وهو م�ستلقي
على ظهره (منعك�س بابكني) من الوالدة �إىل ثالثة
�أ�شهر

ا�سم الن�شاط� :أين طارت لعبتي

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :الريا�ضة ال�صباحية

فر�شة نظيفة ومعقمة ,لعبة �صغرية مثل ع�صفور �أو
�سمكة ت�صدر �صوت

الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة تو�ضع على الأر�ض

التطبيق:

نحمل الطفل بهدوء ون�ضعه على الفر�شة م�ستلقي ًا
على ظهره ثم نقوم بحمل اللعبة وحتريكها لت�صدر
�صوت ًا و�أثناء التمرين نتحدث مع الطفل ونقول له
�أين اللعبة هيها طارت طارت وين راحت ونردد
هذا الكالم حتى ننتهي من التمرين تالحظ املربية
كيف يدير الطفل عينيه نحو م�صدر ال�صوت

التطبيق:

اجلانب اللغوي

 .3-1يراقب وجه املتكلم

ا�سم الن�شاط :هيا نغني مع ًَا

الأدوات:
ال�شيء

التطبيق:

نحمل الطفل بهدوء ون�ضعه على الفر�شة م�ستلقي ًَا
على ظهره وتقوم ببع�ض التمارين الريا�ضية للطفل
مت�سك اليدان وت�ضغط برفق على كفّ يه بهدوء
وحذر وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته ومالحظة
حماولة الطفل لرفع ر�أ�سه �إىل �أعلى وفتح فمه
و�إغالق عينيه عند ال�ضغط على كفيه وهو م�ستلقي
على ظهره �أثناء التمرين نغني للطفل ونقول هيا
نلعب هيا نلعب يا حبيبي هيا نلعب ونغني له بع�ض
الأنا�شيد.

هذا التمرين والطفل يف ال�رسير ،تقف املربية �إىل
جانب ال�رسير وتبد�أ بالغناء للطفل وتقول هيك
بطريوا الع�صافري وتقوم بتحريك الكفني ب�شكل دائري
ثم هيك ت�سبح الأ�سماك وتقوم بتحريك الكفني
ب�شكل �أفقي ميني وي�سار ثم تقول هيك بناموا
الأطفال وتقوم بو�ضع الكفني بجانب اخلد ثم تعيد
الأغنية مرة ثانية ولكن يجب �أن جتلب انتباه الطفل
�إليها وهي تغني

ا�سم الن�شاط� :أرفع كتفي
الأدوات:

املهارات االجتماعية – االنفعالية

التطبيق:

 .3-1يبحث عن الكبار من حوله وك�أنه يناديهم
للعب معه من خالل البكاء �أو املناغاة �أو
االبت�سام

ا�سم الن�شاط :كبار من حويل

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

حتمل املربية الطفل وتعطيه الفر�صة ملراقبة �أطفال
�آخرين �أكرب �سن ًا يلعبون مع ًا وتكرر ذلك بني احلني
والأخر في�ألف الطفل بع�ض الوجوه ويبحث عنها
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الأ�سبوع الرابع

مهارات حركية كبرية

 .4-1يرفع ر�أ�سه مب�ستوى �أعلى من م�ستوى
ج�سمه ماد ًا كتفيه للأمام

فر�شة �أر�ضية

ن�ضع الفر�شة مبكان هادئ و �أمن
ن�ضع الطفل على الفر�شة على بطنه
تتمدد املربية مقابله وحتدثه وتقول “ :هل ترى
كيف ارفع كتفي” ،وترفع كتفيها و متد ذراعيها.
ثم تنزل ذراعيها و ترفعهما مرة �أخرى

توجيه:

حتفز املربية الطفل على رفع كتفيه و ت�شجعه باحلركة
والكالم
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اجلانب املعريف

مهارات حركية �صغرية

 .4-1يتابع بعينية ج�سم ًا متحرك

.2-1يحاول الو�صول �إىل الأ�شياء بيديه
و�أ�صابعه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :مد يدك

فر�شة نظيفة ومعقمة  ,لعبة �صغرية مثل ع�صفور �أو
�سمكة ت�صدر �صوت

الأدوات:

التطبيق:

فر�شة نظيفة ومعقمة ,لعبة �صغريه نظيفة ومعقمة.

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء من �رسيره وت�ضعه
على الأر�ض م�ستلقي ًا على بطنه ثم ت�ضع اللعبة
يف مكان �أمام الطفل� .سيحاول الطفل رفع
ر�أ�سه ومد يديه لي�صل �إىل اللعبة وتقوم املربية
مبراقبة الطفل وهو يحاول الإم�ساك بها ويجب
على املربية ت�شجيع الطفل وتقول له يال يا
حبيبي مد �أيدك يال خذ اللعبة ،وبعد انتهاء
الطفل من التمرين تعيد املربية الطفل �إىل ال�رسير
مرة �أخرى.

توجيه:

ي�ستمر هذا التمرين من خم�س �إىل ع�رش دقائق.
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ا�سم الن�شاط�:أنظر للعبتي

ال�صحة وال�سالمة العامة
 .2-1ير�ضع ب�شكل جيد

ا�سم الن�شاط :هيا ن�أكل لنكرب

نحمل الطفل بهدوء ون�ضعه على الفر�شة م�ستلقي ًا
على ظهره ثم نقوم بحمل اللعبة �أمام �أعني الطفل
وعندما يثبت النظر عليها نقوم بتحريك اللعبة
�إىل جهة اليمني بهدوء ثم نبد�أ بتحريك اللعبة �إىل
الي�سار مع املحافظة على ثبات النظر و�أثناء التمرين
نتحدث مع الطفل ونقول له �أين اللعبة هيها
طارت طارت وين راحت ونردد هذا الكالم حتى
ننتهي من التمرين ،ثم ن�ضع الطفل يف �رسيره.

الأدوات:

قنينة احلليب�,أغاين للأطفال ,كر�سي خا�ص
باملربية ,ب�شكري نظيف ومعقم خا�ص بالطفل.

التطبيق:

حت�رض القنينة للطفل تكون درجة حرارة املاء
منا�سبة حتمل املربية الطفل بهدوء ثم جتل�س
على الكر�سي وا�ضعة يدها الي�رسى حتت ر�أ�س
ورقبة الطفل لتحميها ويكون ج�سمه على
ح�ضنها ومت�سك القنينة بيدها اليمنى حتى
ت�ستطيع �أن تر�ضعه ب�شكل �سليم ويكون ر�أ�سه
�أعلى من ج�سمه.
وبعد االنتهاء من �إر�ضاعه ت�ضع الب�شكري على
كتفها وحتمل الطفل ب�شكل عامودي ويكون
وجه الطفل مواجه لكتف املربية وتبد�أ بالطبطبة
بهدوء على ظهر الطفل حتى يتد�شى و�أحيان ًا
يخرج بع�ض احلليب الزائد فتم�سح فم الطفل
بالب�شكري املعقم.
تالحظ املربية كمية احلليب التي ير�ضعها الطفل

اجلانب اللغوي

 .4-1ي�ستجيب ملن يتكلم معه مدير ًا ر�أ�سه ومبت�سم ًا
تالحظ املربية �أن الطفل ي�ستجيب ملن يتكلم معه
مدير ًا ر�أ�سه ومبت�سم ًا

املهارات االجتماعية – االنفعالية
 .4-1مييز �صوت الأم �أو الأب

ا�سم الن�شاط� :صوت املاما

الأدوات:
ال�شيء

التطبيق:

ت�ستقبل املربية الأطفال يف ال�صباح وهي تقول
�أه ًال �أه ًال يا حبيبي �صباح خري �أه ًال و�سه ًال ثم ت�أخذ
الطفل من والدته �أو والده وت�ضعه بهدوء يف �رسيره
�أو الكر�سي اخلا�ص وهي تقول �صباح اخلري يا حبيبي
تطلب من الأم �أو الأب �أن يتحدثا مع الطفل قبل
�أن يراهما وهما قادمان للغرفة وتالحظ كيف ميز
�صوت (الأم �أو الأب ).
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ال�شهر الأول
الثاين

											
ال�شهر الثاين

الأ�سبوع الأول

مهارات حركية �صغرية

منعك�سات

 .5-1يجفل رافع ًا ذراعيه للأعلى وميدها حمرك ًا
ر�أ�سه �إىل الوراء (منعك�س مورو) من الوالدة �إىل
الأربعة �أ�شهر تقريب ًا

الأدوات:

 .3-1يبد�أ با�ستخدام قب�ضته للإم�ساك بالأ�شياء

ا�سم الن�شاط� :ألعابي املعلقة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :ماذا تفعل؟

�ألعاب ملونة معلقة (مثلث ،دائرة ،مربع).

التطبيق:

ال �شيء

ت�ضع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة الأر�ضية
وتثبت الألعاب املعلقة فوق ر�أ�سه على �أن تكون
على م�سافة قريبة منه بحيث ي�ستطيع �أن مي�سكها
عندما ميد يده.
حترك الألعاب وتلفت نظر الطفل �إليها و ت�شجعه
على مد يده وم�سكها وعندما يحاول م�سك واحدة
منهم ت�شجعه وت�صفق له وهكذا.

التطبيق:

يف �أثناء الفح�ص الدوري للطفل ت�ساعد املربية
الطبيب يف و�ضع الطفل يف ال�رسير وتقوم مبراقبة
حتركاته والتفاتاته �أثناء فح�ص الطبيب له عند
�سماعه ل�صوت عالي ًا من اخللف وتراقب وتالحظ
الطفل وهو يجفل رافع ًا ذراعيه للأعلى وميدها
حمرك ًا ر�أ�سه �إىل الوراء

توجيه:

عندما جتد الطفل مهتم باللعب بهم ترتكه وحده
لفرتة من الزمن مع مراقبته عن بعد.

مهارات حركية كبرية

 .5-1يرفع ر�أ�سه و�صدره للأعلى م�ستند ًا على
ذراعيه عندما يكون منبطح ًا على بطنه

الأدوات:

 .3-1ينام معظم الوقت (� )19ساعة
تالحظ املربية �أن الطفل ينام معظم الوقت ()19
�ساعة

اجلانب املعريف

 .5-1يدير ر�أ�سه عند �سماع �صوت �أمه

ا�سم الن�شاط� :أرفع را�سي

منطقة التفاعل :هيا نغني مع ًا

فر�شة �أر�ضية ملونة ب�ألوان لطيفة.

الأدوات :

ت�ضع املربية الفر�شة على الأر�ض يف مكان منا�سب
و�آمن و ت�ضع الطفل على بطنه على الفر�شة.
ت�ستلقي املربية �أمام الطفل مقابل وجهه وتتحدث
معه وتالحظ املربية مدى متكن الطفل من رفع ر�أ�سه
و�صدره للأعلى م�ستند ًا على ذراعيه عندما يكون
منبطح ًا على بطنه .

التطبيق:

التطبيق:

توجيه:

يجب �أن تت�أكد املربية دائم ًا من �أن الفر�شة نظيفة ال
حتتوي على �أج�سام خ�شنة مثل اخلرز و غريه.
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ال�صحة وال�سالمة العامة

ال �شيء

يطبق هذا الن�شاط بوجود والدة الطفل .ت�ستقبل
املربية الأطفال يف ال�صباح وهي تقول �أه ًَال اه ًَال
يا حبيبي �صباح خري �أه ًال و�سه ًال ثم ت�أخذ الطفل من
والدته وت�ضعه بهدوء يف �رسيره �أو الكر�سي اخلا�ص
وهي تقول �صباح اخلري يا حبيبي ثم تعود للأم لت�أخذ
املعلومات الالزمة مث ًال متى كانت �آخر وجبة طعام
�أو �آخر غيار ومتى ا�ستيقظ يف ال�صباح و�إذا كان
هناك �أي دواء يتناوله الطفل وتالحظ املربية متكن
الطفل من �إدارة ر�أ�سه عند �سماع �صوت �أمه وهي
تتحدث مع املربية
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ال�شهر الثاين

املنعك�سات:

املهارات اللغوية

 .6-1تنفرج �أ�صابع القدم �إىل اخلارج عند مل�س
باطن قدمه (منعك�س بابن�سكي) من الوالدة �إىل
�أربعة �أ�شهر تقريب ًا

 .5-1ينظر حوله باحث ًا عن م�صدر ال�صوت
ا�سم الن�شاط :ماذا �أ�سمع؟

الأدوات:

ا�سم الن�شاط � :أ�صابع قدمي

لعبة على �شكل قطة ت�صدر �صوت القطة ,كر�سي
الطفل.

الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة

التطبيق:

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام الطفل ،ثم متد يدها �إىل جهة
اليمني من الطفل وت�صدر ال�صوت من اللعبة وتالحظ
املربية الطفل وهو ينظر حوله باحث ًا عن م�صدر ال�صوت.
ثم ت�ضع القطة �إىل جهة الي�سار وتكرر اخلطوة ال�سابقة.
ثم مت�سكها �إىل �أعلى وتكرر اخلطوات ال�سابقة.
تالحظ املربية الطفل وهو ينظر حوله باحث ًا عن م�صدر
ال�صوت.

نحمل الطفل بهدوء ون�ضعه على الفر�شة م�ستلقي ًا
على ظهره وتقوم ببع�ض التمارين الريا�ضية للطفل
و مت�سك بالأرجل ومترر �أ�صابعها على باطن القدم
وتقوم مبراقبة حتركات �أ�صابع قدمه وانفراجها �إىل
اخلارج.
�أثناء التمرين نغني للطفل ونقول هيا نلعب هيا
نلعب يا حبيبي هيا نلعب ونغني له بع�ض الأنا�شيد.

توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع و�سعيد
ومهتم،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة نغري
التمرين.

الأ�سبوع الثاين

املهارات االجتماعية – االنفعالية
 .5-1مييز بني ال�صوت الغا�ضب وال�صوت الهادئ

ا�سم الن�شاط� :أغنية كلماتها تدور حول النظافة

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على طاولة التغيري برفق.
تبد�أ بفك احلفا�ض برفق و عناية وهي تغني للطفل
الأغنية وتغري له �إىل �أن تنتهي.
تالحظ املربية الهدوء الذي يظهر على الطفل عند
�سماع �صوتها وهي تتحدث بهدوء
تراقب املربية الطفل يف مواقف متنوعة وتالحظ مدى
ت�أثري ال�صوت الهادئ على الطفل

مهارات حركية كبرية

 .6-1يرفع ر�أ�سه مراقب ًا قدميه

ا�سم الن�شاط� :أراقب قدمي

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على طاولة التغيري ومت�سك قدميه
برفق وتثنيهما للأمام واخللف
تالحظ املربية الطفل وهو يرفع ر�أ�سه مراقب ًا قدميه

توجيه:

عند الغناء ،يجب على املربية �أن ت�ستخدم �صوت ًا وا�ضح ًا
وحلن وا�ضح مع ا�ستخدام الإمياءات املنا�سبة.
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ال�شهر الثاين

املنعك�سات

مهارات حركية �صغرية

 .1-1يدير ر�أ�سه نحو م�صدر اللم�س بالقرب من
زوايا الفم مظهر ًا القدرة على امل�ص (املنعك�س
اجلذري ) من الوالدة اىل �شهرين تقريب ًا

 .3-1يبد�أ با�ستخدام قب�ضته للإم�ساك بالأ�شياء

ا�سم الن�شاط� :ألعابي املعلقة

الأدوات:

�ألعاب ملونة معلقة (مثلث ،دائرة ،مربع).

ا�سم الن�شاط :وجهي ناعم وجميل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة الأر�ضية.
تثبت الألعاب املعلقة فوق ر�أ�سه على �أن تكون على
م�سافة قريبة منه بحيث ي�ستطيع �أن مي�سكها عندما
ميد يده ,حترك الألعاب وتلفت نظر الطفل �إليها و
ت�شجعه على مد يده وم�سكها وعندما يحاول م�سك
واحدة منهم ت�شجعه وت�صفق له وهكذا.

توجيه:

عندما جتد الطفل مهتم باللعب بهم ترتكه وحده
لفرتة من الزمن مع مراقبته عن بعد.

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .3-1ينام معظم الوقت (� )19ساعة
تالحظ املربية �أن الطفل ينام معظم الوقت ()19
�ساعة

اجلانب املعريف:

 .6-1يتمكن من ر�ؤية الوجوه على بعد � 20سم

ا�سم الن�شاط:تعابري وجهي املتحركة

الأدوات:
فر�شة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على بطنه على الأر�ض وتتمدد
�أمامه مواجهة له على بعد � 20سم وتخف�ض ر�أ�سها
بحيث تخبئ وجهها عن الطفل.
ثم ترفع ر�أ�سها فج�أة مع �إ�صدار �صوت يتنا�سب مع
الوجه الذي تعمله مع تكرار احلركة كل مرة بعمل
وجه خمتلف.

توجيه:

يجب �أال تعمل �أ�شكال خميفة �أو �أن ت�صدر �أ�صوات
خميفة.

املهارات اللغوية:

الأدوات:

فر�شة �صغرية نظيفة �أو كر�سي خا�ص بالطفل.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الفر�شة م�ستلقي ًا على ظهره
وتبد�أ بو�ضع �إ�صبعها بالقرب من زوايا فم الطفل
وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته نحو الأ�صبع حماو ًَال
م�صه ثم ت�ضع �إ�صبعها من اجلهة الأخرى للفم ومت�سح
اخلد ب�أ�صبعها بهدوء لت�شعره باملحبة واالطمئنان.
تعيد التمرين عدة مرات ,وميكن �أن تتحدث �إىل
الطفل �أثناء التمرين �أو تن�شد له �أحد الأنا�شيد .وبعد
االنتهاء من التمرين ت�ضع الطفل يف �رسيره.

مهارات حركية كبرية

 .7-1يحرك ج�سمه كله عندما يكون م�ستلقي ًا
على ظهره

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :ا�شد قدمي

ال �شيء

التطبيق:

 .6-1يتوقف عن الأنني عندما نحادثه ب�صوت
هادئ
تالحظ املربية �أن الطفل يتوقف عن الأنني عندما
نحادثه ب�صوت هادئ.

ت�ضع املربية الطفل على طاولة التغيري برفق ومت�سك
مبع�صمي الطفل مع الكفني ثم ت�شد الطفل برفق
�إىل الأمام و ت�شجعه على �شد ج�سمه للأمام.
فت�شده حتى يجل�س ثم ت�ساعده على الوقوف.
مت�سكه لثواين ومن ثم تدعه يجل�س.
تكرر التمرين  4- 3مرات.

 .6-1ي�شعر بالراحة لر�ؤية وجوه النا�س
تالحظ املربية �أن الطفل ي�شعر بالراحة لر�ؤية وجوه
النا�س

يجب �أن تنتبه املربية على طريقة م�سك الطفل وال
ت�شده بقوة حتى ال ت�ؤذيه.

املهارات االجتماعية – االنفعالية
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الأ�سبوع الثالث

توجيه:
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ال�شهر الثاين

مهارات حركية �صغرية

املنعك�سات:

 .4-1يلعب ب�أ�صابعه

 .2-1مي�ص ما يقرتب من فمه ( منعك�س امل�ص)
من الوالدة �إىل �شهرين تقريب ًا

ترتك الطفل على حريته وتالحظه وهو يلعب
ب�أ�صابعه يف مواقف متعددة

ا�سم الن�شاط :بفمي �أكت�شف

الأدوات:

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .4-1يبكي عندما يكون( مت�أمل ،مبلل ،جائع،
مري�ض)
تالحظ املربية �أن الطفل يبكي عندما يكون ( مت�أمل،
مبلل ،جائع ،مري�ض)

اجلانب املعريف

.7-1يلفت انتباهه بع�ض الألوان(الأحمر والأزرق)

�إ�سم الن�شاط :جنمتي الكبرية

الأدوات:

جنمة ملونة بلون واحد( الأحمر �أوالأزرق)

التطبيق:

بعد �أن تقوم املربية بالغيار للطفل كما �رشح �سابق ًا
تبقي الطفل م�ستلقي ًا على ظهره وحتمل النجمة
ب�شكل ي�سمح للطفل بر�ؤيتها وتغني له
انظر �إىل جنمتي احلمراء
عالي ًا عالي َا يف ال�سماء
تلألأ عالي ًا يف ال�سماء
انظر انظر للنجمة احلمراء عالي ًا يف ال�سماء
تراقب املربية الطفل وتالحظ �أنه يلفت انتباهه
اللون الأحمر
تعيد املربية الأغنية مرتني �أو ثالثة على الأقل ثم
تعيد الطفل �إىل �رسيره يف حال �أراد النوم

توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
نغري التمرين
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الأ�سبوع الرابع

كر�سي خا�ص باملربية,زجاجة احلليب

التطبيق:

املهارات اللغوية

 .1-2يعرب عن نف�سه من خالل ال�رصاخ
وتعبريات الوجه
تالحظ املربية �أن الطفل يعرب عن نف�سه من خالل
ال�رصاخ وتعبريات الوجه

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .7-1ي�ستخدم التوا�صل الب�رصي لكي يبد�أ التفاعل
وي�ستمر فيه �أو يوقفه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :انظر يل

كر�سي للمربية

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء من ال�رسير وبعد �أن
تر�ضعه جتل�س على الكر�سي وا�ضعة الطفل يف
ح�ضنها
حتدث الطفل ب�صوت هادئ مركزة بب�رصها على
الطفل وتراقب حركاته

حت�رض املربية الطفل من �رسيره اخلا�ص به وحتمله
بهدوء ثم جتل�س على الكر�سي وا�ضعة يدها
الي�رسى حتت ر�أ�س ورقبة الطفل لتحميها ويكون
ج�سمه على ح�ضنها ومت�سك القنينة بيدها اليمنى
ويكون ر�أ�سه �أعلى من ج�سمه ومت�سك الزجاجة
بيدها وت�ضعها بالقرب من فمه وتالحظ قدرته
على م�ص ما يقرتب من فمه وتقوم مبراقبة
حتركاته والتفاتاته نحو الر�ضاعة و يجب �أن
تتحدث �إىل الطفل �أثناء التمرين �أو تن�شد له �أحد
الأنا�شيد .وبعد االنتهاء من التمرين ت�ضع الطفل يف
�رسيره مرة �أخرى.

مهارات حركية كبرية

 .8-1يقلب ج�سمه على ظهره عندما يكون
منبطح ًا على بطنه وبالعك�س.

ا�سم الن�شاط� :أريد �أن �أتدحرج

الأدوات:

فر�شة ملونة ب�ألوان لطيفة.

التطبيق:

ت�ضع املربية الفر�شة على الأر�ض يف مكان منا�سب
و�آمن.
ت�ضع الطفل على بطنه على الفر�شة و ت�ستلقي املربية
�أمام الطفل مقابل وجهه وتتحدث معه:هل تريد
�أن نتدحرج؟
تقوم املربية بالدوران من البطن �إىل الظهر وهي
تقول :هل ترى كيف �أتدحرج؟ هيا حاول
تكرر احلركة �أمام الطفل وتراقب مدى متكن الطفل
من قلب ج�سمه من و�ضع لآخر.
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مهارات حركية �صغرية

 .4-1يلعب ب�أ�صابعه
ترتك الطفل على حريته وتالحظه وهو يلعب
ب�أ�صابعه يف مواقف متعددة

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .4-1يبكي عندما يكون( مت�أمل ،مبلل ،جائع،
مري�ض)
تالحظ املربية �أن الطفل يبكي عندما يكون ( مت�أمل،
مبلل ،جائع ،مري�ض)

ال�شهر الثالث

اجلانب املعريف
 .8-1يبدي ردة فعل الختفاء وجه �شخ�ص

الأدوات:

ا�سم الن�شاط:بي عينه

املهارات اللغوية

غطاء �صغري
كر�سي الطفل

 .2-2يبد�أ ب�إ�صدار �أ�صوات غري مفهومة
تالحظ املربية �أن الطفل يبد�أ ب�إ�صدار �أ�صوات غري
مفهومة

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي اخلا�ص به وجتل�س
مقابله ثم ترفع الغطاء �أمام الطفل ليحجب وجهها
عنه وتثبت لثواين ثم تنزل الغطاء وتقول”:بي
عينه!”

املهارات االجتماعية – االنفعالية

التطبيق:

توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
نغري التمرين �أو املنطقة.

.8-1يثبت عينيه على مقدمة الرعاية عند
�إر�ضاعه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :ماذا ت�أكل؟

زجاجة احلليب.

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بالو�ضعية ال�صحيحة للر�ضاعة
وتنظر بعينيه ثم تبد�أ بالتحدث �إىل الطفل.
تراقب املربية الطفل وهو ي�شعر بالطم�أنينة لها وتالحظ
عينيه وهو مركز ًا عليها.
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ال�شهر الثالث

الأ�سبوع الأول

مهارات حركية �صغرية

املنعك�سات:

 .5-1ي�ضع �أ�صابعه ويديه يف فمه

 .3-1يقب�ض براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه
( منعك�س القب�ض ) من الوالدة �إىل ثالثة �أ�شهر
تقريب ًا

التطبيق:

ترتك الطفل على حريته وتالحظه ي�ضع �أ�صابعه
ويديه يف فمه يف مواقف متعددة

ا�سم الن�شاط :هيا بنا نلعب

الأدوات:

ال�صحة وال�سالمة العامة

هذا الن�شاط اما يكون يف ال�رسير �أو على فر�شة
تو�ضع على الأر�ض حتى ال يقع الطفل

 .5-1يت�ضايق من ال�ضجيج العايل.
تالحظ املربية �أن الطفل يت�ضايق من ال�ضجيج العايل

التطبيق:

�إذا كان الطفل يف ال�رسير نبقيه يف ال�رسير و�إذا
�أردنا �أن ن�ضعه على الفر�شة تقوم املربية بحمل
الطفل بهدوء وا�ضعة يدها الي�رسى حتت الر�أ�س
والرقبة ويدها اليمنى حول اجل�سم وت�ضعه بهدوء
على الفر�شة م�ستلقي ًا على ظهره ثم تبد�أ بو�ضع
�أ�صابعها يف كفة ليقب�ض عليها الطفل وتقوم بهز
يدها ْ
ببطء وهي يف كفه الر�ضيع
ويف هذه االثناء تتحدث املربية �إىل الطفل وت�رشح
له ماذا تفعل وتراقب حركاته

اجلانب معريف

 .9-1يبحث عن الأ�شياء املغطاة جزئي ًا

الأدوات:

فر�شة�,ألعاب حمببة و مف�ضلة للطفل ,غطاء �صغري.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الفر�شة بو�ضعية اجللو�س.
تريه اللعبة وهي تقول“ :انظر اىل هذه البطة
(مث ًال).
ثم ت�ضعها �أمامه على الأر�ض و تغطيها بالغطاء
ال�صغري.
ت�س�أل الطفل� “ :أين اللعبة؟ "وتعطي الطفل
الفر�صة للتفكري و �سحب الغطاء لوحده.

توجيه:

مهارات حركية كبرية

 .9-1ينقل يديه من اجلوانب لي�ضعها على
�صدره

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :اللعب احلر

مفر�ش للغيار

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على مفر�ش الغيار وتراقب
حركات الطفل �أثناء الغيار ،و�ستالحظ �أن الطفل
ينقل يداه من اجلوانب لي�ضعها على �صدره وي�صدر
�أ�صوات مرافقة لذلك.
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ا�سم الن�شاط� :أين لعبتي؟

�إن مل يفكر الطفل �أو مل يحاول م�سك الغطاء
ترفعه املربية و تريه ب�أن اللعبة ما زالت موجودة ثم
تغطيها مرة �أخرى و ت�شجعه على �إيجادها بنف�سه.

املهارات اللغوية
 .3- 2ي�ضحك

ا�سم الن�شاط:تعابري وجهي املتحركة

الأدوات:
فر�شة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الأر�ض وعلى بطنه وتتمدد
�أمامه مواجهة له ثم تخف�ض ر�أ�سها بحيث تخبئ
وجهها عن الطفل.
ثم ترفع ر�أ�سها فج�أة مع �إ�صدار �صوت يتنا�سب مع
الوجه الذي تعمله.
تكرر احلركة كل مرة بعمل وجه خمتلف وتراقب
الطفل وهو ي�ضحك
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ال�شهر الثالث

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .9-1يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه
مقدمة الرعاية

ا�سم الن�شاط :هيا بنا نلعب

الأدوات:

هذا الن�شاط �إما يكون يف ال�رسير �أو على فر�شة
تو�ضع على الأر�ض حتى ال يقع الطفل

التطبيق:

تقرتب املربية من الطفل عندما ت�سمعه يبكي و تقوم
ً
وا�ضعة يدها الي�رسى
املربية بحمل الطفل بهدوء
حتت الر�أ�س والرقبة ويدها اليمنى حول اجل�سم
وت�ضعه بهدوء على الفر�شة م�ستلقي ًا على ظهره ثم
تبد�أ بو�ضع �أ�صابعها يف كفه ليقب�ض عليها الطفل
وتقوم بهز يدها ْ
ببطء وهي يف كف الر�ضيع
ويف هذه االثناء تتحدث املربية �إىل الطفل وت�رشح
له ماذا تفعل وتراقب حركاته

الأ�سبوع الثاين

املنعك�سات:

 .4-1يحاول رفع ر�أ�سه �إىل �أعلى وفتح فمه
و�إغالق عينيه عند ال�ضغط على كفيه وهو م�ستلقي
على ظهره (منعك�س بابكني) من الوالدة �إىل ثالثة
�أ�شهر

ا�سم الن�شاط :الريا�ضة ال�صباحية

الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�ضعه على الفر�شة
م�ستلقي ًا على ظهره وتقوم ببع�ض التمارين الريا�ضية
للطفل مت�سك اليدان وت�ضغط برفق على كف ّيه بهدوء
وحذر وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته ومالحظة
حماولة الطفل لرفع ر�أ�سه �إىل �أعلى وفتح فمه
و�إغالق عينيه عند ال�ضغط على كفيه وهو م�ستلقي
على ظهره �أثناء التمرين نغني للطفل ونقول هيا
نلعب هيا نلعب يا حبيبي هيا نلعب ونغني له بع�ض
الأنا�شيد.

مهارات حركية كبرية

 . 10-1يقفز قفزات �صغرية �إذا ما حمل عمودي ًا
على �سطح ثابت

ا�سم الن�شاط :هيال هوب

الأدوات:

كر�سي للمربية

التطبيق:

جتل�س املربية على الكر�سي وحتمل الطفل وت�ضعه
يف ح�ضنها بحيث يكون وجه الطفل مقابل وجهها
مت�سك الطفل من حتت الإبط وترفعه بحيث تلم�س
قدماه رجل املربية
ثم ترفع الطفل للأعلى وتنزله �إىل الأ�سفل ليلم�س
رجلها وتقول له هيال هوب،
يبد�أ الطفل بالقفز على رجليها.
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ال�شهر الثالث

الأ�سبوع الثالث

املنعك�سات:

مهارات حركية �صغرية

 .3-1يقب�ض براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه
(منعك�س القب�ض) من الوالدة �إىل ثالثة �أ�شهر تقريب ًا

 .5-1ي�ضع �أ�صابعه ويديه يف فمه
ترتك الطفل على حريته وتالحظه و�ضعه �أ�صابعه ويديه
يف فمه يف مواقف متعددة

ا�سم الن�شاط:هيا بنا نلعب

الأدوات:

هذا الن�شاط �إما يكون يف ال�رسير �أو على فر�شة
تو�ضع على الأر�ض حتى ال يقع الطفل

ال�صحة وال�سالمة العامة

 . 5-1يت�ضايق من ال�ضجيج العايل
تالحظ املربية �أن الطفل يت�ضايق من ال�ضجيج العايل

اجلانب املعريف

 .10-1ي�صغي للحديث
تالحظ املربية �أن الطفل ي�صغي لها �أثناء حديثها معه

التطبيق:

املهارات اللغوية

 .4-2يبت�سم وي�صدر �صوت (هديل) لكي يبد أ�
ويحافظ على ا�ستمرارية التوا�صل مع مقدمة الرعاية
تالحظ املربية �أن الطفل يبت�سم وي�صدر �صوت (هديل)
لكي يبد�أ ويحافظ على ا�ستمرارية التوا�صل مع مقدمة
الرعاية

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .10-1يتقبل الروتني اليومي ويرتاح له(اال�ستحمام)

الأدوات:

�إ�سم الن�شاط :رائحتي جميلة

مفر�ش خم�ص�ص للغيار �,أغاين للأطفال ,حمارم
نظيفة ومعقمة غري معطرة.

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�أخذه �إىل منطقة الغيار
وهي تغني يال نغري �أواعينا يال يال ع�شان رائحتنا ت�صبح
حلوة ونظيفة وت�ضعه بهدوء على املفر�ش م�ستلقي ًا
على ظهره ،ثم ت�ضع �رشيط الأنا�شيد وتبد�أ بالغناء مع
ال�رشيط للطفل حتى تنتهي من الغيار وتلب�س الطفل
املالب�س النظيفة.

توجيه:

يجب �أن تكون املحارم غري معطره منع ًا حلدوث
احمرار للجلد حيث �أن الطفل يف هذه املرحلة يكون
جلده ح�سا�س لأي نوع من �أنواع العطور .
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�إذا كان الطفل يف ال�رسير نبقيه يف ال�رسير و�إذا
�أردنا �أن ن�ضعه على الفر�شة تقوم املربية بحمل
الطفل بهدوء وا�ضعة يدها الي�رسى حتت الر�أ�س
والرقبة ويدها اليمنى حول اجل�سم وت�ضعه بهدوء
على الفر�شة م�ستلقي ًا على ظهره ثم تبد�أ بو�ضع
�أ�صابعها يف كفه ليقب�ض عليها الطفل وتقوم بهز
يدها ْ
ببطء وهي يف كف الر�ضيع ويف هذه االثناء
تتحدث املربية �إىل الطفل وت�رشح له ماذا تفعل
وتراقب حركاته

مهارات حركية كبرية

 .11-1ي�رضب بقدميه ( يرف�س بقوة) حمرك ًا
قدميه بالتبادل

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :نلعب مع ًا

فر�شة نظيفة ومعقمة

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�ضعه على الفر�شة
م�ستلقي ًا على ظهره وتقوم ببع�ض التمارين الريا�ضية
للطفل مت�سك بالأرجل وترفعها مع ثني الركب �إىل
م�ستوى البطن ولكن يجب �أن تكون احلركة ببطء
وحذر ثم مت�سك اليدان وتدخلهما �إىل الداخل
مب�ستوى ال�صدر بهدوء وحذر .تعيد التمرين من �أربع
�إىل خم�س مرات و�أثناء التمرين تغني للطفل .
تالحظ املربية مدى متكن الطفل من حتريك قدميه
(بقوة) بالتبادل

توجيه:

عند تطبيق الألعاب الريا�ضية للطفل يجب �أن
نكون �شديدي احلذر ب�سبب ليونة العظام عند
الأطفال يف هذه املرحلة العمرية ،وال ن�ضغط
عليهم كثري ًا
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الأ�سبوع الرابع

املنعك�سات:

مهارات حركية �صغرية

 .4-1يحاول رفع ر�أ�سه �إىل �أعلى وفتح فمه
و�إغالق عينيه عند ال�ضغط على كفيه وهو م�ستلقي
على ظهره (منعك�س بابكني) من الوالدة �إىل ثالثة
�أ�شهر

 .6-1ي�ضع كل ما تقع عليه يديه يف فمه
تالحظ املربية الطفل وهو ي�ضع كل ما تقع عليه
يديه يف فمه يف مواقف متعددة

ا�سم الن�شاط :الريا�ضة ال�صباحية

الأدوات:

ال�صحة وال�سالمة العامة

فر�شة نظيفة ومعقمة تو�ضع على الأر�ض

.6-1يق�ضي حاجته ب�شكل منتظم
تالحظ املربية مدى انتظام الطفل يف ق�ضاء حاجته

التطبيق:

اجلانب املعريف

 .11-1يف�ضل �أن ينظر �إىل الوجوه الب�رشية
والأ�شياء املج�سمة
تالحظ املربية �أن الطفل يف�ضل �أن ينظر �إىل الوجوه
الب�رشية والأ�شياء املج�سمة

املهارات اللغوية

 .5-2يكرر الأ�صوات التي ي�صدرها

ا�سم الن�شاط� :صوتي جميل

الأدوات:

كر�سي الطفل�،ألعاب حمفزة ومف�ضلة لدى الطفل
(� 3- 2ألعاب)

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا.
ت�ضع �أمامه الألعاب على �أن تكون امل�سافة طول
ذراعه و حتفزه وت�شجعه على التقاط اللعبة املف�ضلة
لديه ثم حتفزه على و�ضعها و التقاط الأخرى
وتتحدث عن اللعبة الأخرى.
ثم ترتكه مع الألعاب وحده ،على �أن تراقبه عن
بعد طوال الوقت وتتابع الأ�صوات التي ي�صدرها

توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
نغري التمرين.
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املهارات االجتماعية – االنفعالية
 .11_1ي�ستدير نحو �صوت املتكلم

الأدوات:

ا�سم الن�شاط:اعطني يدك

ال �شيء

التطبيق:

ت�ستقبل املربية الطفل بابت�سامة ومتد يدها وتقول
للطفل�“ :أعطني يدك” ثم تالحظ املربية ا�ستجابة
الطفل لها ثم مت�سك بيد الطفل وحتمله وتركز على
قول (�أهذه يدك اجلميلة؟ )

توجيه:

عند ا�ستقبال الطفل يف�ضل �أن تتحدث معه بنغمة.

نحمل املربية الطفل بهدوء وت�ضعه على الفر�شة
م�ستلقي ًَا على ظهره وتقوم ببع�ض التمارين الريا�ضية
للطفل مت�سك اليدان وت�ضغط برفق على كفيه بهدوء
وحذر وتقوم مبراقبة حتركاته والتفاتاته ومالحظة
وحماولة الطفل لرفع ر�أ�سه �إىل �أعلى وفتح فمه
و�إغالق عينيه عند ال�ضغط على كفيه وهو م�ستلقي
على ظهره �أثناء التمرين ,تغني للطفل ونقول هيا
نلعب هيا نلعب يا حبيبي هيا نلعب ونغني له بع�ض
الأنا�شيد.

مهارات حركية كبرية

 .12-1يتمكن من الو�صول �إىل قدمه من خالل
ثني جذعه

ا�سم الن�شاط� :أحب الريا�ضة

الأدوات:

و�سادات ،مفر�ش على الأر�ض ،لعبة �صغرية
�إ�سفنجيه.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الأر�ض وت�ضع من حوله
الو�سادات.
ت�ضع اللعبة بني قدمي الطفل وتالحظ املربية �أنه
يجب �أن يلم�س قدميه �أثناء اللعب الكت�شافهم
وال�شعور بهم.

مهارات حركية �صغرية

 .6-1ي�ضع كل ما تقع عليه يديه يف فمه
تالحظ املربية الطفل وهو ي�ضع كل ما تقع عليه
يديه يف فمه يف مواقف متعددة
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .12-1ي�ستجيب بارتياح عند حمله

 .6-1يق�ضي حاجته ب�شكل منتظم
تالحظ املربية مدى انتظام الطفل يف ق�ضاء حاجته

اجلانب املعريف

الأدوات:

 .12-1يتابع الأ�شياء املتحركة ملدة ق�صرية �إذا كانت
�ضمن ر�ؤيته

غيار نظيف للطفل ,حمارم معقمة ولكن غري معطرة,
مفر�ش نظيف ومعقم

ا�سم الن�شاط� :ألعابي املعلقة

التطبيق:

الأدوات:

ت�ستقبل املربية الأطفال يف ال�صباح وهي تقول �أه ًال
�أه ًال يا حبيبي �صباح اخلري �أه ًَال و�سه ًَال
حتمل الطفل وت�ضعه بهدوء يف �رسيره �أو الكر�سي
اخلا�ص به وهي تقول �صباح اخلري يا حبيبي

�ألعاب ملونة معلقة (مثلث ،دائرة ،مربع).

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة الأر�ضية
وتثبت الألعاب املعلقة فوق ر�أ�سه على �أن تكون
امل�سافة قريبة منه بحيث ي�ستطيع �أن مي�سكها عندما
ميد يده.
حترك الألعاب وتلفت نظر الطفل �إليها و ت�شجعه
على مد يده وم�سكها وعندما يحاول م�سك واحدة
منهم ت�شجعه وت�صفق له وهكذا.

توجيه:

عندما جتد الطفل مهتم باللعب بهم ترتكه وحده
لفرتة من الزمن مع مراقبته عن بعد.

ا�سم الن�شاط�:أحمل �صغريي

املهارات اللغوية

 .6-2يغري من طبقة �صوته وم�ستواه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :بي عينه!

غطاء �صغري ،كر�سي الطفل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي اخلا�ص به وجتل�س
مقابله ثم ترفع الغطاء �أمام الطفل ليحجب وجهها
عنه وتثبت لثواين وتنزل الغطاء وتقول”:بي عينه!”
ويف كل مرة تغري املربية من م�ستوى وطبقة �صوتها
تالحظ م�ستوى وطبقة �صوت الطفل

توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
نغري التمرين �أو املنطقة.
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ال�شهر الرابع

الأ�سبوع الأول

منعك�سات:

مهارات حركية �صغرية

 .5-1يجفل رافع ًا ذراعيه للأعلى وميدها حمرك ًا
ر�أ�سه �إىل الوراء (منعك�س مورو) من الوالدة �إىل
الأربعة �أ�شهر تقريب ًا

الأدوات:

 .7-1يلتقط الأ�شياء بيديه

ا�سم الن�شاط� :ألعابي املتدحرجة

الأدوات:

�ألعاب ملونة متو�سطة احلجم مثل كرة  ،فر�شة.

ا�سم الن�شاط :ماذا تفعل؟

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�سنده ثم ت�ضع
�أمامه الكرة وتدحرجها على م�سافة قريبة منه حتى
يحاول �أن ميد يده ومي�سكها.
ثم تدحرجها مرة �أخرى �أمامه و ت�شجعه على �أن
يجلب الكرة ،وهكذا.

ال �شيء

التطبيق:

يف �أثناء الفح�ص الدوري للطفل ت�ساعد املربية الطبيب
يف و�ضع الطفل يف ال�رسير وتقوم مبراقبة حتركاته
والتفاتاته �أثناء فح�ص الطبيب له عند �سماعه ل�صوت
عالي ًا من اخللف وتراقب وتالحظ الطفل وهو يجفل
رافع ًا ذراعيه للأعلى وميدها حمرك ًا ر�أ�سه �إىل الوراء

توجيه:

ميكن للمربية �أن ت�سند الطفل كي يجل�س ب�شكل مريح

مهارات حركية كبرية

 .13-1يرفع ج�سمه م�سند ًا نف�سه لذراعني ممدودتني
رافع ًا ج�سمه عندما يكون منبطح ًا على بطنه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :مد يدك

فر�شة نظيفة ومعقمة ,لعبة �صغريه نظيفة ومعقمة.

التطبيق:

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .7-1يتقبل اال�ستحمام والروتني اليومي ب�شكل
منتظم
تالحظ املربية تقبل الطفل للروتني اليومي

حتمل املربية الطفل بهدوء من �رسيره وت�ضعه على
الأر�ض م�ستلقي ًا على بطنه ثم متد املربية ذراعيها,
للطفل تالحظ حماوالت الطفل لرفع ر�أ�سه ومد يديه
نحوها م�ستند ًا لذراعيها ت�شجيع الطفل وتقول له يال
يا حبيبي مد �إيدك
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اجلانب املعريف

 .13-1يظهر بع�ض االهتمام بالأ�صوات
ويتوقف عن م�ص الر�ضاعة من �أجل الإ�صغاء �إىل
الأ�صوات

اجلانب املعريف

 .13-1يظهر بع�ض االهتمام بالأ�صوات ويتوقف عن
م�ص الر�ضاعة من �أجل الإ�صغاء �إىل الأ�صوات

ا�سم الن�شاط :زجاجتي اجلميلة

ا�سم الن�شاط  :هيا ن�أكل لنكرب ( �أغنية )

الأدوات:

الأدوات:

زجاجة احلليب

كر�سي للمربية

التطبيق:

التطبيق:

مت�سك املربية بالزجاجة وتقول للطفل هذه زجاجة
احلليب وتقوم برج الزجاجة �أمام الطفل وت�سمح له
ب�إم�ساكها �إذا رغب بذلك وتقول له الآن �سن�رشب
احلليب من الزجاجة ثم تر�ضعه ،ثم تتحدث مع
الطفل وهو ير�ضع �أو تغني له �أغنية
(يا �أطفال يا حلوين ا�رشبوا احلليب تعطينا ال�صحة
والقوة هيك قال الطبيب) تكرر الأغنية �أكرث من مرة
تالحظ املربية توقف الطفل عن م�ص الر�ضاعة من
�أجل الإ�صغاء �إىل الأ�صوات

تقوم بالغناء للطفل �أثناء الر�ضاعة وتقول(�رشبيني يا
ماما �رشبيني احلليب  ،بكرة ب�س �أكرب ب�صري �شاطر كثري
و بيطلعوا �أ�سناين وب�أكل كل �شيء �,رشبيني يا ماما
�رشبيني احلليب).
تغني املربية �أكرث من مرة وتالحظ توقف الطفل عن
م�ص الر�ضاعة من �أجل الإ�صغاء �إىل الأ�صوات

اجلانب املعريف

 .13-1يظهر بع�ض االهتمام بالأ�صوات ويتوقف
عن م�ص الر�ضاعة من �أجل الإ�صغاء �إىل الأ�صوات

�إ�سم الن�شاط :ماذا افعل الآن؟

الأدوات:

مو�سيقى �إيقاعية منا�سبة للأطفال ,كر�سي الطفل.

التطبيق:

ت�ضع الربية املو�سيقى وتغني مع الإيقاع ثم جتل�س
وتبد�أ ب�إر�ضاع الطفل
تالحظ املربية توقف الطفل عن م�ص الر�ضاعة من
�أجل الإ�صغاء �إىل الأ�صوات

املهارات اللغوية

 .7-2يبد�أ بتقليد الأ�صوات

الأدوات:

ا�سم الن�شاط�:أحب بابا

�صور مكربة لأفراد العائلة (�أب� ،أم) ,كر�سي
الطعام

التطبيق:

تهيئ املربية الطفل للطعام وجتل�سه على كر�سي
الطعام مع تثبيته جيد ًا.
تثبت �صورة الأب �أمام الطفل وت�شري لها قائلة :
( هذا بابا ،بابا ).
تراقب املربية الطفل وهو يقلد الأ�صوات التي
ت�صدرها املربية

توجيه:

يف�ضل يف هذا التمرين �أن ن�ستخدم �صور العائلة
احلقيقية لكل طفل.
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .13-1ي�شارك بن�شاط يف التفاعل مع الآخرين
من حوله ( �إ�صدار �أ�صوات ا�ستجابة لكالم
الرا�شدين ،وتعبريات وجه متنوعة)

ا�سم الن�شاط� :أتكلم مع من حويل

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف ح�ضنها وتنظر بعينه عند
التحدث معه .وت�صدر �أ�صوات مثل ( ب ،م،
ت ،د)
تتبع املربية الأ�صوات التي ي�صدرها الطفل كا�ستجابة
حلديثها معه

الأ�سبوع الثاين

املنعك�سات:

 .6-1تنفرج �أ�صابع القدم �إىل اخلارج عند مل�س
باطن قدمه (منعك�س بابن�سكي) من الوالدة �إىل
�أربعة �أ�شهر تقريب ًا

ا�سم الن�شاط � :أ�صابع قدمي

الأدوات:

فر�شة نظيفة ومعقمة

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�ضعه على الفر�شة
م�ستلقي ًا على ظهره وتقوم ببع�ض التمارين الريا�ضية
للطفل مت�سك بالأرجل ,مترر �أ�صابعها على
باطن القدم وتقوم مبراقبة حتركات �أ�صابع قدمه
وانفراجها �إىل اخلارج عند مترير �أ�صبعها على
باطن قدمه و�أثناء التمرين تغني للطفل وتقول :هيا
نلعب هيا نلعب يا حبيبي هيا نلعب وتغني له بع�ض
الأنا�شيد.

مهارات حركية كبرية
 .14-1يثني مفا�صل ذراعيه ويديه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط:الركل احلر

فر�شة نظيفة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة وترتك
الطفل على حريته لكي يحرك يديه .
تالحظ املربية مدى متكن الطفل من ثني مفا�صل
ذراعيه ويديه
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اجلانب املعريف

مهارات حركية �صغرية

 .14-1ي�ستجيب مرح ًا ل�صورته باملر�أة

 .7-1يلتقط الأ�شياء بيديه

الأدوات:

�إ�سم الن�شاط�:ألعابي املتدحرجة

ا�سم الن�شاط :مر�آتي

كر�سي الطفل ,مر�آة �آمنة متو�سطة احلجم ولها يد
ليم�سك بها الطفل.

الأدوات:

�ألعاب ملونة متو�سطة احلجم مثل كرة  ،فر�شة.

التطبيق:

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي وتثبته جيد ًا ثم
تعطي الطفل املر�آة و ت�ساعده على الإم�ساك بها
�أمام وجهه وتراقب ا�ستجابة الطفل ل�صورته يف
املر�آة

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�سنده ثم ت�ضع
�أمامه الكرة وتدحرجها على م�سافة قريبة منه حتى
يحاول �أن ميد يده ومي�سكها.
ثم تدحرجها مرة �أخرى �أمامه و ت�شجعه على �أن
يجلب الكرة ،وهكذا.

توجيه:

يجب �أن تعطي الطفل الوقت الكايف يف
اال�ستك�شاف وال تتدخل �إال عندما ميل �أو يطلب
تواجدها معه.

توجيه:

ميكن للمربية �أن ت�سند الطفل كي يجل�س ب�شكل
مريح.

ال�صحة وال�سالمة العامة

 . 7-1يتقبل اال�ستحمام والروتني اليومي ب�شكل
منتظم
تالحظ املربية تقبل الطفل للروتني اليومي

املهارات اللغوية

 .8-2يناغي ب�شكل تلقائي �أو ي�ستجيب حلديث
الأم

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :لنتكلم مع ًا

ال �شيء

التطبيق:

جتل�س املربية بو�ضع مريح وت�ضع الطفل على
ح�ضنها.
تتحدث مع الطفل ب�صوت وا�ضح وهادئ
تتبع املربية �إ�ستجابة الطفل و مناغاته
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .14-1يحاول �أن يجذب �إنتباه مقدمة الرعاية
ب�إ�صدار جمموعة من الأ�صوات والقيام بعدد من
احلركات

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا هنا

كر�سي للطفل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف الكر�سي اخلا�ص به وتبد�أ برعاية
طفل �أخر
�ستالحظ �أن الطفل الأول �سيبد�أ ب�إ�صدار �أ�صوات
ويناغي �أو ممكن �أن يحرك يديه ورجليه لكي يلفت
انتباه املربية لتعود �إليه وتتحدث معه

الأ�سبوع الثالث

منعك�سات:

 . 7-1يرفع قدم ًا بعد الأخرى يف حركة اخلطو
عندما تالم�س �إحدى قدميه �سطح م�ستوي (منعك�س
اخلطو ) من الوالدة �إىل �أربعة �أ�شهر

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �أقف

كر�سي للمربية

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بنف�س الطرق ال�سابقة ثم جتل�س
به على الكر�سي مت�سكه من حتت الإبط وا�ضعة كفيها
حتت الإبطني وم�ؤخرته على فخديها ثم حتاول
ت�شجيع الطفل على الوقوف على فخذيها وتقول
هيال هوب وترفع الطفل بحيث �أن القدمني تبقى
على فخدي املربية دون �أي فراغ بينهما ثم جتل�س
الطفل على م�ؤخرته مرة �أخرى وتعيد التمرين من
�أربع �إىل خم�س مرات.

مهارات حركية كبرية

 15-1يثني مفا�صل ذراعيه ب�شكل �أكرب من
�ساقيه

ا�سم الن�شاط� :أثني ذراعي

الأدوات:
فر�شة

التطبيق:
ت�ضع املربية الطفل م�ستلقي ًا على ظهره وترتكه على
حريته لريكل �أرجله ويحرك ذراعيه تالحظ املربية
مدى متكن الطفل من ثني مفا�صل ذراعيه و�ساقيه
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املهارات اللغوية

مهارات حركية �صغرية

 .9-2يبد�أ املناغاة با�ستخدام مقطع واحد
وب�أ�صوات �شبيهة ب�أ�صوات �أحرف العلة

 .8-1مي�سك ب(اخل�شخي�شة) لفرتة ق�صرية قبل
�إ�سقاطها
تالحظ املربية الطفل وهو مي�سك ب(اخل�شخي�شة)
لفرتة ق�صرية قبل �إ�سقاطها

الأدوات:

ال�صحة وال�سالمة العامة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي مع تثبيته جيد ًا
وجتل�س مقابل الطفل على �أن يكون وجهها على
م�ستوى نظره وتبد�أ بالتحدث مع الطفل ب�صوت
وا�ضح وا�ستخدام كلمات حلروف العلة (با بو بي)
يبد�أ الطفل باملناغاة

ا�سم الن�شاط :رائحتي جميلة

الأدوات:

مفر�ش � ,أغاين للأطفال,حمارم معقمة غري معطرة

التطبيق:

توجيه:

يجب �أن تكون املحارم غري معطره منعا حلدوث
احمرار للجلد حيث �أن الطفل يف هذه املرحلة يكون
جلده ح�سا�س لأي نوع من �أنواع العطور.

توجيه:

يركز الطفل عادة يف هذا العمر على حركة ال�شفاه
و يحاول التقليد ،وميكن �أن حتمل املربية الطفل
و ت�ضعه على ح�ضنها حتى يكون على م�سافة قريبة
منها و يركز على �شفاهها.

اجلانب املعريف
		
 .1-2يتفح�ص الأ�شياء من حوله

ا�سم الن�شاط :لعبتي امل�ضيئة

الأدوات:

خ�شخي�شة م�ضيئة (م�صنوعة من مواد م�ضيئة) �أو �أي
		
لعبة منا�سبة

التطبيق:

ت�ضع املربية اللعبة على م�سافة قريبة من الطفل وت�شجع
الطفل على مد يده والقب�ض عليها وحملها.
تالحظ املربية الطفل وهو يتفح�ص اللعبة
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ا�سم الن�شاط� :أنا و�صوتي

ال �شيء

 .7-1يتقبل اال�ستحمام والروتني اليومي ب�شكل
منتظم

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�أخذه �إىل منطقة الغيار
وهي تغني (يال نغري �أواعينا يال ع�شان رائحتنا ت�صبح
حلوة ونظيفة) وت�ضعه بهدوء على املفر�ش م�ستلقي ًا
على ظهره ،ثم ت�ضع �رشيط الأنا�شيد وتبد�أ بالغناء مع
ال�رشيط للطفل حتى تنتهي من الغيار وتلب�س الطفل
املالب�س النظيفة.

		

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .1-2يعر�ض �سلوك عدم االرتياح (يف وقت
حمدد) ليعرب ملقدمة الرعاية عن �أن وقت تقدمي
وجبة الطعام ( احلليب ) قد حان

عندما يحني موعد الطعام تالحظ املربية �أن الطفل
يبد�أ بالبكاء �أو ي�ضع �إ�صبعه يف فمه معرب ًا للمربية
عن �شعوره باجلوع
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الأ�سبوع الرابع

منعك�سات:

منعك�سات:

 .7-1يرفع قدم ًا بعد الأخرى يف حركة اخلطو
عندما تالم�س �أحدى قدميه �سطح م�ستوي (منعك�س
اخلطو ) من الوالدة �إىل �أربعة �أ�شهر

 .5-1يجفل رافع ًا ذراعيه للأعلى وميدها حمرك ًا
ر�أ�سه �إىل الوراء( منعك�س مورو) من الوالدة �إىل
الأربعة �أ�شهر تقريب ًا

ا�سم الن�شاط :ماذا تفعل؟

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �أقف

الأدوات:

كر�سي للمربية

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بنف�س الطرق ال�سابقة ثم جتل�س
به على الكر�سي مت�سكه من حتت الإبط وا�ضعة
كفيها حتت الإبطني وم�ؤخرته على فخديها ثم
حتاول ت�شجيع الطفل على الوقوف على فخذيها
وتقول (هيال هوب) وترفع الطفل بحيث �أن
القدمني تبقى على فخدي املربية دون �أي فراغ
بينهما ثم جتل�س الطفل على م�ؤخرته مرة �أخرى
وتعيد التمرين من �أربع �إىل خم�س مرات

ال �شيء

التطبيق:

يف �أثناء الفح�ص الدوري للطفل ت�ساعد املربية
الطبيب يف و�ضع الطفل يف ال�رسير وتقوم مبراقبة
حتركاته والتفاتاته �أثناء فح�ص الطبيب له عند �سماعه
ل�صوت عالٍ من اخللف وتراقبه وتالحظ الطفل
وهو يجفل رافع ًا ذراعيه للأعلى وميدها حمرك ًا
ر�أ�سه �إىل الوراء

املنعك�سات:

 .6-1تنفرج �أ�صابع القدم �إىل اخلارج عند مل�س
باطن قدمه (منعك�س بابن�سكي) من الوالدة �إىل
�أربعة �أ�شهر تقريب ًا

مهارات حركية كبرية

 .16-1يحرك ذراعيه بقوه ون�شاط وب�شكل هادف
رافع ًا ذراعيه لكي يحمل

�إ�سم الن�شاط �:أ�صابع قدمي

الأدوات:
فر�شة

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�ضعه على الفر�شة
م�ستلقي ًا على ظهره وتقوم ببع�ض التمارين الريا�ضية
للطفل مت�سك بالأرجل ومترر �أ�صابعها على باطن
القدم وتقوم مبراقبة حتركات �أ�صابع قدمه �إنفراجها
�إىل اخلارج عند مترير �أ�صبعها على باطن قدمه
و�أثناء التمرين تغني للطفل وتقول( :هيا نلعب هيا
نلعب يا حبيبي هيا نلعب) وتغني له بع�ض الأنا�شيد.
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الأدوات:

ا�سم الن�شاط :مد يدك

فر�شة

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء من �رسيره وت�ضعه على
الفر�شة و تالحظ املربية حركه ذراعي الطفل ون�شاطه
ومدى متكنه من رفع ذراعيه وتالحظ حماولته لكي
يحمل ,ويجب على املربية ت�شجيع الطفل ب�أن تقول
له( :يال يا حبيبي مد �أيدك يال) ،وبعد انتهاء الطفل
من التمرين تعيد املربية الطفل �إىل ال�رسير مره �أخرى.
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مهارات حركية �صغرية

اجلانب املعريف

 .8-1مي�سك ب (اخل�شخي�شة ) لفرتة ق�صرية قبل
�إ�سقاطها

.2-2ي�ستك�شف الألعاب بالإم�ساك بها وم�صها
وهزها و�رضبها بقوة

تالحظ املربية الطفل وهو مي�سك ب (اخل�شخي�شة)
لفرتة ق�صرية قبل �إ�سقاطها

الأدوات:

ال�صحة وال�سالمة العامة

التطبيق:

لعبة على �شكل خروف ت�صدر �صوت اخلروف,
كر�سي الطفل.

 .7-1يتقبل الإ�ستحمام والروتني اليومي ب�شكل
منتظم

الأدوات:

جتل�س املربية �أمام الطفل وتريه اللعبة وتقول (هذا
خروف ،خروف) و ت�سمعه �صوته ثم ت�شجيع الطفل
على مد يده والقب�ض على اللعبة وت�ساعده على
ال�ضغط عليها.
تالحظ املربية كيف مي�سك الطفل باللعبة ومي�صها
ويهزها و�رضبها

ا�سم الن�شاط:رائحتي جميلة

مفر�ش�,أغاين للأطفال,حمارم نظيفة غري معطرة

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�أخذه �إىل منطقة الغيار
وهي تغني (يال نغري �أواعينا يال يال ع�شان رائحتنا
ت�صبح حلوة ونظيفة) وت�ضعه بهدوء على املفر�ش
م�ستلقي ًا على ظهره ،ثم ت�ضع الأنا�شيد وتبد�أ بالغناء
للطفل حتى تنتهي من الغيار وتلب�س الطفل املالب�س
النظيفة.

توجبه:

يجب �أن تكون املحارم غري معطرة منع ًا حلدوث
احمرار للجلد حيث �أن الطفل يف هذه املرحلة
يكون جلده ح�سا�س لأي نوع من �أنواع العطور

توجيه:

اجلانب املعريف

.2-2ي�ستك�شف الألعاب بالإم�ساك بها وم�صها
وهزها و�رضبها بقوة

ا�سم الن�شاط� :أم�سك لعبتي

الأدوات:

بطة مطاطية ملونة وت�صدر �صوت عند ال�ضغط عليها.

التطبيق:

ت�ضع املربية اللعبة �أمام الطفل على م�سافة قريبة منه
وت�ضغط على اللعبة لإ�صدار ال�صوت وت�شجع الطفل
على مد يده والقب�ض على اللعبة وت�ساعده على
ال�ضغط على اللعبة.
تالحظ املربية كيف مي�سك الطفل باللعبة ومي�صها
ويهزها و�رضبها

توجيه:

احلر�ص على �أن تكون اللعبة نظيفة.
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ا�سم الن�شاط:ماذا ا�سمع؟

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
تغري التمرين.

اجلانب املعريف

 .2-2ي�ستك�شف الألعاب بالإم�ساك بها وم�صها
وهزها و�رضبها بقوة.

ا�سم الن�شاط :لعبتي املف�ضلة

الأدوات:

كر�سي الطعام�,ألعاب حمفزة ومف�ضلة لدى الطفل
(� 3- 2ألعاب)

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا
وت�ضع �أمامه الألعاب على �أن تكون امل�سافة
طول ذراعه ثم حتفزه وت�شجعه على التقاط اللعبة
املف�ضلة لديه وحتفزه على و�ضعها و التقاط الأخرى
وتتحدث عن اللعبة الأخرى.
ثم ترتكه مع الألعاب وحده ،على �أن تراقبه عن
بعد طوال الوقت تالحظ املربية كيف مي�سك الطفل
باللعبة ومي�صها ويهزها وي�رضبها

67

مهارات حركية كبرية

 . 1-2يحافظ على ر�أ�سه ب�شكل ثابت �إىل حد ما
عند رفعه لو�ضع اجللو�س

املهارات اللغوية

 .10-2يتمكن من �إ�صدار معظم �أ�صوات �أحرف
العلة وعدد من �أ�صوات الأحرف ال�ساكنة /
ال�صحيحة

الأدوات:

الأدوات:

التطبيق:

ا�سم الن�شاط:ر�أ�سي ثابت

ال �شيء

ا�سم الن�شاط :كلماتي الأوىل

حتمل املربية الطفل بهدوء وجتل�سه يف ح�ضنها وترفعه
لو�ضع اجللو�س  ،ثم تبد�أ باللعب معه وتتحدث �إليه
فمث ًال �إذا �أ�صدر الطفل �أي �صوت تقوم بتقليد هذا
ال�صوت كما �أنها �ستحرك يديها كما يحرك الطفل و
تغني له �إحدى الأنا�شيد املنا�سبة مثل( هال�صي�صان �شو
حلوين) وحترك يديها مع حركة يدين الطفل .تالحظ
املربية مدى متكن الطفل من املحافظة على التحكم
بحركة ر�أ�سه ب�شكل ثابت وهو جال�س يف ح�ضنها

ال �شيء

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على كر�سيه اخلا�ص مع تثبيته جيد ًا.
جتل�س �أمام الطفل وت�صدر �أ�صوات مثل (ب ،م،
ت ،د)
كلما يحاول الطفل �إ�صدار �أي �صوت مثل (ب)
متدده وتقول“ :بابا” وهكذا تبع ًا لل�صوت الذي
ي�صدره م�ستمتع بذلك.

توجيه:

ميكن للمربية �أن ت�ضع الطفل يف ح�ضنها ومت�سكه
بدال من الكر�سي  ,يجب النظر بعينه عند التحدث
معه.

مهارات حركية �صغرية
. 9-1مي�سك بالأ�شياء بكلتا يديه

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .2-2ي�شعر باالرتياح عندما يجل�س يف ح�ضن
مقدمة الرعاية وهو ي�شعر باحلاجة �إىل النوم وما
يلبث �أن ينام

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أريد �أن �أنام

�أغاين للأطفال,كر�سي خا�ص باملربية.

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء ثم جتل�س على الكر�سي
وا�ضعة يدها الي�رسى حتت ر�أ�س ورقبة الطفل لتحميها
ويكون ج�سمه على ح�ضنها ونغني له (يال نام يال نام
يا حبيبي يال نام )
تراقب املربية الطفل وهو يغم�ض عينيه وما يلبث �أن
ينام
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الأدوات:

ا�سم الن�شاط�:أم�سك لعبتي

بطة مطاطية ملونة وت�صدر �صوت عند ال�ضغط عليها.

التطبيق:

ت�ضع املربية اللعبة �أمام الطفل على م�سافة قريبة منه
وت�ضغط عليها لإ�صدار ال�صوت.
ت�شجع الطفل على مد يده و�إم�ساك اللعبة بكلتا يديه
مع م�ساعدته على ال�ضغط عليها

توجيه:

احلر�ص على �أن تكون اللعبة نظيفة.
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اخلام�س
ال�شهرالأول
ال�شهر

ال�شهر اخلام�س										

الأ�سبوع الأول

اجلانب املعريف

اجلانب املعريف

 .3-2ينظر �إىل الأ�شياء وميد ج�سمه
نحوهاويلم�سها

 .3-2ينظر �إىل الأ�شياء وميد ج�سمه نحوها
ويلم�سها

ا�سم الن�شاط� :صندوق الألعاب

ا�سم الن�شاط :امل�س ما حويل

الأدوات:

الأدوات:

كر�سي الطعام �,ألعاب حمفزة ومف�ضلة لدى الطفل
(� 3- 2ألعاب)

�صندوق,فر�شة�,ألعاب خمتلفة مف�ضلة للطفل,
و�سادات كبرية.

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا وت�ضع
�أمامه الألعاب على �أن تكون امل�سافة طول ذراعه.
حتفز وت�شجع الطفل على التقاط اللعبة املف�ضلة لديه.
ثم حتفزه على و�ضعها و التقاط الأخرى وتتحدث
عن اللعبة الأخرى.
ثم ترتكه مع الألعاب وحده ،على �أن تراقبه عن
بعد طوال الوقت
تالحظ املربية الطفل وهو ميد ج�سده نحو الألعاب
ومي�سكها

ت�ضع املربية الطفل على الفر�شة بو�ضع اجللو�س وت�ضع
�أمامه ال�صندوق و بجانبه الألعاب.
تبد�أ بو�ضع الألعاب بال�صندوق �أمامه و ت�شجعه على
تقليدها.
ثم ترتكه مع الألعاب وحده ،على �أن تراقبه عن
بعد طوال الوقت
تالحظ املربية الطفل وهو ميد ج�سده نحو الألعاب
ومي�سكها

التطبيق:

التطبيق:

ال�صحة وال�سالمة العامة

 7-1يتقبل اال�ستحمام والروتني اليومي ب�شكل منتظم

ا�سم الن�شاط� :أحالم �سعيدة

الأدوات:

�رسير ,غطاء نظيف.

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وتتحدث �إليه وتقول له
�إننا �سنذهب للنوم وت�ضعه يف ال�رسير ب�شكل جانبي
وت�ضع الغطاء فوق الطفل من عند البطن حتى ال
يغطي الوجه وتغني له (يال نام يال نام يا حبيبي يال
نام ) وتتمنى له �أحالم �سعيدة وتغلق ال�ستائر لتهيئ
للطفل اجلو املنا�سب للنوم.

توجيه:

�إن نوم الطفل على ظهره يكون فيه خطر على حياته
وميكن حدوث اختناق لذلك يجب �أن ينام الطفل
على �أحد جانبيه.

اجلانب املعريف

 .3-2ينظر �إىل الأ�شياء وميد ج�سمه نحوها
ويلم�سها

ا�سم الن�شاط�:ألعابي املتدحرجة

الأدوات:

العاب ملونة متو�سطة احلجم مثل كرة  ،فر�شة.

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�سنده.
ت�ضع �أمامه الكرة وتدحرجها على م�سافة قريبة منه
حتى يحاول �أن ميد يده ومي�سكها.
ثم تدحرجها مرة �أخرى �أمامه و ت�شجعه على �أن
يجلب الكرة ،وهكذا
تالحظ املربية الطفل وهو ميد ج�سده نحو الألعاب
ومي�سكها .

توجيه:

ميكن للمربية �أن ت�سند الطفل كي يجل�س ب�شكل
مريح.
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اجلانب اللغوي

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .11-2ينوع يف الأ�صوات للتعبري عن فرحه �أو
ا�ستيائه

 .1-3يبت�سم كا�ستجابة البت�سامة الآخرين

ا�سم الن�شاط�:شفاهي املتحركة

تالحظ املربية الطفل وهو يبت�سم كا�ستجابة البت�سامتها
�أو عند �إبت�سامة طفل �آخر له.

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي مع تثبيته جيد ًا.
جتل�س مقابل الطفل على �أن يكون وجهها على
م�ستوى نظره.
تبد�أ بالتحدث مع الطفل ب�صوت وا�ضح و�إ�ستخدام
كلمات تلفت نظره.
يبد�أ الطفل بالتعبري عن �سعادته بتنويع الأ�صوات
التي ي�صدرها.

توجيه:

يتحقق النتاج من خالل مراقبة الطفل امل�ستمرة يف
مواقف متعددة ومتنوعة

املهارات االجتماعية – االنفعالية
اجلانب اللغوي
 .1-3يناغي عندما يتكلم معه �شخ�ص	

الأدوات:

ا�سم الن�شاط:لغتي

 .2-3يبكي عندما ي�سمع �أ�صوات بكاء الأطفال
الآخرين
تالحظ املربية �أن الطفل يبد�أ بالبكاء عندما ي�سمع
�صوت بكاء طفل �أخر .

ال�شيء

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام �رسير الطفل بعد �أن ي�ستيقظ من
النوم وتبد�أ بالتحدث معه مث ًال تقول � :صح النوم
يا حبيبي هل �أنت جائع؟ �سيبد�أ الطفل يناغي وك�أنه
يتحدث مع املربية لأن هذه هي لغة الطفل يف
هذه الرحلة العمرية
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .3-3يهد�أ عندما ي�شعر �أن مقدمة الرعاية تنظر
�إليه باهتمام وحب

مهارات حركية كبرية

. 2-2عند بقائه جال�س ًا يكون الظهر م�ستقيم ًا �إال
يف منطقة �أ�سفل الظهر

ا�سم الن�شاط� :أه ًال يا �صغريي
الأدوات:

الأدوات:

التطبيق:

التطبيق:

ال �شيء

ت�ستقبل املربية الأطفال يف ال�صباح وهي تقول:
�أه ًال �أه ًال يا حبيبي �صباح اخلري �أه ًال و�سه ًال ثم
ت�أخذ الطفل من والدته �أو والده وقد يبد�أ الطفل
بالبكاء .تتحدث املربية مع الطفل ب�صوت هادئ
مبدية له االهتمام وت�ضعه بهدوء يف �رسيره �أو
الكر�سي اخلا�ص وهي تقول (�صباح اخلري يا حبيبي)

الأ�سبوع الثاين

ا�سم الن�شاط� :أجل�س ثابت ًا

كر�سي خا�ص بالأطفال
حتمل املربية الطفل بهدوء وت�ضعه بالكر�سي ثم تقوم
بربط احلزام منع ًا لوقوع الطفل ،ثم تبد�أ باللعب معه
وتتحدث �إليه و�إذا �أ�صدر الطفل �أي �صوت تقوم
بتقليد هذا ال�صوت كما �إنها �ستحرك يديها كما
يحرك الطفل ويجب �أن تغني له �إحدى الأنا�شيد
املنا�سبة مثل (هال�صي�صان �شو حلوين) وحترك يديها
مع حركة يدي الطفل.
تالحظ املربية مدى متكن الطفل من املحافظة على
اجللو�س وظهره م�ستقيم ًا على الكر�سي اخلا�ص به .

مهارات حركية �صغرية
 .9-1مي�سك بالأ�شياء بكلتا يديه

ا�سم الن�شاط� :أم�سك لعبتي

الأدوات:

بطة مطاطية ملونة وت�صدر �صوت ًا عند ال�ضغط عليها.

التطبيق:

ت�ضع املربية اللعبة �أمام الطفل على م�سافة قريبة منه
وت�ضغط على اللعبة لإ�صدار ال�صوت.
ت�شجيع الطفل على مد يده و�إم�ساك اللعبة بكلتا
يديه مع م�ساعدته على ال�ضغط على اللعبة.

توجيه:

احلر�ص على �أن تكون اللعبة نظيفة.
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الأ�سبوع الثالث

مهارات حركية كبرية

اجلانب اللغوي

 .3-2يجل�س مب�ساندة حمرك ًا ر�أ�سه من جهة
لأخرى م�ستطلع ما حوله

 .2-3يناغي ويبت�سم لطفل �آخر

ا�سم الن�شاط� :صندوق الألعاب

ا�سم الن�شاط� :أحب �أ�صدقائي

الأدوات:

الأدوات:

�صندوق ،فر�شة،العاب خمتلفة مف�ضلة للطفل،
و�سادات كبرية.

كر�سي خا�ص بالأطفال.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف الكر�سي املخ�ص�ص له بحيث
يكون وجه الطفل مقاب ًال لوجه الطفل الآخر .
�ستالحظ املربية الطفل و هو يناغي ويبت�سم للطفل
الآخر.
يف �أثناء تواجد الطفل مع الأطفال الآخرين تراقب
املربية الطفل وهو يتوا�صل معهم

اجلانب الإجتماعي

 .1-4يتوا�صل من خالل :البكاء� ،إ�صدار الأ�صوات،
تعبريات الوجه ،الإمياءات ،االبت�سامة.
تراقب املربية الطفل وهو يتوا�صل من خالل :البكاء،
�إ�صدار الأ�صوات ،تعبريات الوجه ،الإمياءات،
االبت�سامة

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .2-4ي�ستخدم �أ�شكال خمتلفة من البكاء ليعرب عن
حاجاته املختلفة
تراقب املربية الطفل وهو ي�ستخدم �أ�شكال خمتلفة
من البكاء ليعرب عن حاجاته املختلفة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الفر�شة بو�ضع اجللو�س و
تت�أكد من �أن الو�سادات حتيط به جيد ًا.
ت�ضع �أمامه �صندوق الألعاب و بجانبه الألعاب.
تالحظ املربية حركة ر�أ�س الطفل من جهة لأخرى

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .3-4يعرب عن �سعادته من خالل حتريك اليدين
�أو الرجلني
تراقب املربية الطفل وهو يعرب عن �سعادته من خالل
حتريك اليدين �أو الرجلني

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .4-4يهد�أ يف املواقف التالية :امل�ص  ،احلمل ،
الر�ضاعة � ،سماع ال�صوت.

ا�سم الن�شاط :هيا نغني مع ًا

الأدوات:
ال�شيء

التطبيق:

عندما يبد�أ الطفل بالبكاء ،تقف املربية �إىل جانب
ال�رسير وتبد�أ بالغناء للطفل وتقول مث ًال:
(هيك بطريوا الع�صافري) وتقوم بتحريك الكفني
ب�شكل دائري
(ثم هيك ت�سبح الأ�سماك) وتقوم بتحريك الكفني
ب�شكل �أفقي ميني وي�سار
ثم تقول( هيك بناموا الأطفال) وتقوم بو�ضع
الكفني بجانب اخلد ثم تعيد الأغنية مرة ثانية ولكن
يجب �أن جتلب �إنتباه الطفل �إليها وهي تغني
�ستالحظ �أن الطفل �سيهد�أ عندما ي�سمع �صوت املربية

78

مهارات حركية �صغرية

 .10-1مي�سك الأ�شياء م�ستخدم ًا �إبهامه وبقية
�أ�صابعه

ا�سم الن�شاط :ماذا �أختار؟

الأدوات:

ثالث لعب �صغرية تتنا�سب وحجم يدي الطفل,
فر�شة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل بو�ضعية اجللو�س على فر�شة
وت�ضع الألعاب بني قدمي الطفل.
تالحظ املربية قدرة الطفل على م�سك الألعاب
القريبة منه م�ستخدم ُا �إبهامه وبقيه �أ�صابعه
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اجلانب املعريف

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .1-3يدرك �أن هز �أو �رضب الألعاب ي�صدر
�أ�صوات

 .8-1ي�ستجيب باال�سرتخاء عند تنظيفه
تالحظ املربية �أن الطفل ي�ستجيب باال�سرتخاء عند
تنظيفه

ا�سم الن�شاط� :أين ال�صوت؟

الأدوات:

اجلانب املعريف

�أي لعبة ت�صدر �صوت جميل و ملفت,كر�سي الطفل

 .1-3يدرك �أن هز �أو �رضب الألعاب ي�صدر
�أ�صوات

التطبيق:

ا�سم الن�شاط�:صوت اللعبة

الأدوات:

بطة مطاطية ملونة وت�صدر �صوت عند ال�ضغط
عليها.

التطبيق:

ت�ضع املربية اللعبة �أمام الطفل على م�سافة قريبة منه
وت�ضغط عليها لإ�صدار ال�صوت.
ت�شجيع الطفل على مد يده والقب�ض على اللعبة مع
م�ساعدته على ال�ضغط عليها.
تالحظ املربية الطفل وهو ميد يده وي�ضغط على
اللعبة لت�صدر �صوت ًا

توجيه:

احلر�ص على �أن تكون اللعبة نظيفة.

اجلانب املعريف

 .1-3يدرك �أن هز �أو �رضب الألعاب ي�صدر
�أ�صوات

ا�سم الن�شاط :ماذا ا�سمع؟

الأدوات:

لعبة على �شكل خروف ت�صدر �صوت اخلروف.
كر�سي الطفل.

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام الطفل وتريه اللعبة وتقول (هذا
خروف  ،خروف) و ت�سمعه �صوته.
ثم متد يدها �إىل جهة اليمني من ر�أ�س الطفل
وت�صدر ال�صوت من اللعبة وتقول � :أين اخلروف ؟
ماذا ت�سمع؟ و تنتظر �إىل �أن يلف الطفل ر�أ�سه نحو
ال�صوت.
ثم ت�ضع اخلروف �إىل جهة الي�سار وتكرر اخلطوة
ال�سابقة.
ثم مت�سكه �إىل �أعلى وتكرر اخلطوات ال�سابقة.
ترتك اللعبة مع الطفل وتراقبه
تالحظ املربية الطفل وهو ميد يده وي�ضغط على
اللعبة لت�صدر �صوت ًا

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي وتثبته جيد ًا وجتل�س
�أمامه ومتد يدها دون �أن يرى اللعبة و ت�صدر
ال�صوت بجانب �أذنه اليمنى حتى يدير ر�أ�سه
ثم ت�صدر ال�صوت بجانب �أذنه الي�رسى حتى يلف
ر�أ�سه ويكت�شف م�صدر ال�صوت ثم ترتك اللعبة مع
الطفل وتراقبه.
تالحظ املربية الطفل وهو ميد يده وي�ضغط على اللعبة
لت�صدر �صوت ًا

توجيه:

كلما يكت�شف الطفل م�صدر ال�صوت تعلق املربية
وتعزز هذا االكت�شاف باالبت�سام له والتحدث معه
حول هذا االكت�شاف ،مث ًال� :آه وجدتها ،ما هذا؟”
وحتدثه حول اللعبة.

اجلانب املعريف

 .1-3يدرك �أن هز �أو �رضب الألعاب ي�صدر
�أ�صوات

الأدوات:

ا�سم الن�شاط:خ�شخي�شتي

خ�شخي�شه

التطبيق:

ت�ضع املربية اخل�شخي�شة على م�سافة قريبة من الطفل
و ت�شجعه على مد يده والقب�ض عليها و حملها.
ثم متد يدها و تطلب منه �أن يعطيها اللعبة
وت�ضعها مرة ثانية وت�شجعه على �أخذها.
ترتك اخل�شخي�شة مع الطفل وتراقبه.
تالحظ املربية الطفل وهو ميد يده ويهز اخل�شخي�شة
لت�صدر �صوت ًا

توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
نغري التمرين.
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الأ�سبوع الرابع

مهارات حركية كبرية

اجلانب اللغوي

 .3-2يجل�س مب�سانده حمرك ًا ر�أ�سه من جهة لأخرى
م�ستطلع ما حوله

 .3-3ي�ضحك عندما تتوقف فج�أة عن الكالم �أثناء
حديثك معه

ا�سم الن�شاط:بي عينه!
ا�سم الن�شاط� :أ�صوات من حويل

الأدوات:

الأدوات:

غطاء �صغري ،كر�سي الطفل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي اخلا�ص به وجتل�س
مقابله.
ترفع الغطاء �أمام الطفل ليحجب وجهها عنه وتثبت
لثواين.
تنزل الغطاء وتقول(:بي عينه!) وتبد�أ باحلديث
معه ومن ثم ت�سكت فج�أة
ثم تعيد اخلطوات و تراقب الطفل وهو �سعيد
وي�ضحك

توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
نغري التمرين.

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .1-4يتوا�صل من خالل :البكاء� ،إ�صدار
الأ�صوات ،تعبريات الوجه ،الإمياءات ،االبت�سامة
تراقب املربية الطفل وهو يتوا�صل من خالل:
البكاء� ،إ�صدار الأ�صوات ،تعبريات الوجه،
الإمياءات ،االبت�سامة

جر�س �صغري ،فر�شة.

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 . 2-4ي�ستخدم �أ�شكال خمتلفة من البكاء ليعرب
عن حاجاته املختلفة.
تراقب املربية الطفل وهو ي�ستخدم �أ�شكال خمتلفة
من البكاء ليعرب عن حاجاته املختلفة

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .3-4يعرب عن �سعادته من خالل حتريك اليدين
�أو الرجلني
تراقب املربية الطفل وهو يعرب عن �سعادته من
خالل حتريك اليدين �أو الرجلني

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .4-4يهد�أ يف املواقف التالية :امل�ص  ،احلمل ،
الر�ضاعة � ،سماع ال�صوت.

ا�سم الن�شاط :هيا نغني مع ًَا

الأدوات:
ال�شيء

التطبيق:

عندما يبد�أ الطفل بالبكاء  ،تقف املربية �إىل جانب
ال�رسير وتبد�أ باحلديث معه بطريقة جتلب انتباه
الطفل �إليها وهي تتحدث تالحظ �أن الطفل �سيهد�أ
عندما ي�سمع �صوتها

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الأر�ض بو�ضع اجللو�س،
ومت�سك اجلر�س وحتركه من جانب الطفل الأمين ثم
من جانب الطفل الأي�رس.
ف�ستالحظ املربية �أن الطفل يدير ر�أ�سه �إىل اليمني
وال�شمال بتوازن و حتكم.

مهارات حركية �صغرية

 .10-1مي�سك الأ�شياء م�ستخدم ًا �إبهامه وبقية
�أ�صابعه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط:ماذا �أختار ؟

ثالث لعب �صغرية تتنا�سب وحجم يدي الطفل,فر�شة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل بو�ضعية اجللو�س على فر�شة وت�ضع
الألعاب بني قدمي الطفل
تالحظ املربية قدرة الطفل على م�سك الألعاب
القريبة منه م�ستخدم ًا �إبهامه وبقية �أ�صابعه

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .8-1ي�ستجيب باال�سرتخاء عند تنظيفه
تالحظ املربية �أن الطفل ي�ستجيب باال�سرتخاء عند
تنظيفه

اجلانب املعريف

 .2-3يبدي �سعادة عند ر�ؤيته لزجاجة احلليب.
تراقب املربية وهو يبدي �سعادة عند ر�ؤيته لزجاجة
احلليب

اجلانب املعريف

 . 3-3يكرر ال�سلوكيات املمتعة مثل هز اخل�شخي�شة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :حلني اجلميل

خ�شخي�شة حمببة لدى الطفل ،كر�سي الطفل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي وتثبته جيد ًا.
تعطيه اخل�شخي�شة ليم�سكها بيده اليمنى مث ًال.
ثم حتاول �أن ت�شجعه على نقلها �إىل اليد الأخرى.
ثم ترتكه وحده مع اخل�شخي�شة طاملا هو م�ستمتع.

توجيه:
ميكن �أن تلعب معه لعبة “ �أعطيني” ثم ت�ضعها
يف يده الأخرى وهكذا حتى ت�شجعه وتنمي
ع�ضالت يديه االثنتني.
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اجلانب املعريف

 .3-3يكرر ال�سلوكيات املمتعة مثل هز
اخل�شخي�شة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :خ�شخي�شتي

خ�شخي�شة

التطبيق:

ت�ضع املربية اخل�شخي�شة على م�سافة قريبة من الطفل
ثم ت�شجع الطفل على مد يده والقب�ض عليها و
حملها.
مت متد يدها و تطلب منه �أن يعطيها اخل�شخي�شة
ثم ت�ضعها مرة ثانية وت�شجعه على �أخذها.
ترتك اخل�شخي�شة مع الطفل وتراقبه
تالحظ املربية الطفل وهو م�ستمتع �أثناء تكرار هز
اخل�شخي�شة

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .1-5يدير ر�أ�سه نحو الطفل الأكرب الذي يغني

الأدوات:

ا�سم الن�شاط�:أحب الغناء

كر�سي للطفل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف الكر�سي اخلا�ص به يف مكان
خم�ص�ص مع الأطفال الأكرب �سن ًا
تغني املربية مع الأطفال الأكرب منه �سن ًا
�ستالحظ �أن الطفل �سرياقب الأطفال وي�ستمتع بغنائهم
ومن املمكن �أن يبد�أ باملناغاة م�شاركهم غنائهم

توجيه:

ميكن �أن تكون لعبة م�صنعه من مواد م�ضيئة.

املهارات االجتماعية – االنفعالية
 .2-5يحرك �ساقيه �أثناء مراقبة الأطفال

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �سعيد

كر�سي للطفل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف الكر�سي اخلا�ص وت�ضعه يف
املكان املخ�ص�ص مع الأطفال الأكرب �سن ًا
�ستالحظ �أن الطفل �سيحرك قدميه معرب ًا عن �سعادته
وهو يراقب الأطفال الأكرب �سن ًا �أثناء حتركاتهم ولعبهم
يف ال�صف
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ال�ساد�س
ال�شهر
ال�شهر الأول

ال�شهر ال�ساد�س											

الأ�سبوع الأول

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 . 4-2يجل�س لوحدة م�ستند ًا على يده

.9-1يبد�أ بتناول الأكل ال�صلب

ا�سم الن�شاط� :أتذوق الطعام

ا�سم الن�شاط� :أجل�س لوحدي

الأدوات:

الأدوات:

كر�سي الطعام ،طعام ي�ستطيع الطفل �أن مي�سكه بيده
مثل الب�سكويت اخلا�ص بالأطفال.

فر�شة �أر�ضية

التطبيق:

التطبيق:

ت�ضع املربية الفر�شة مبكان هادئ و �آمن و ت�ضع
الطفل عليها.
تالحظ املربية مدى متكن الطفل من اجللو�س
لوحده م�ستند ًا على يديه

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا وت�ضع
�أمامه الطعام على الطاولة اخلا�صة به ثم
مت�سك بيدها الطعام اخلا�ص بها و تبد�أ ب�أكله
�أمامه.
ت�شجع الطفل على م�سك الب�سكويت اخلا�ص به بيده
و حماولة و�ضعه يف فمه و تذوقه.

توجيه:

ميكن �أن ت�شجع الطفل على التذوق عن طريق
و�ضع قطعة يف فمه ،فعندما تعجبه �سيحاول مد
يده و م�سكها لي�أكلها.

مهارات حركية �صغرية

 .11-1ي�ستطيع �أن مي�سك مكعب ًا بيده

ا�سم الن�شاط:مكعباتي ال�صغرية

الأدوات:

اجلانب املعريف
 .1-4ي�صل للأ�شياء با�ستخدام اليد بكاملها

ا�سم الن�شاط� :ألعابي املتدحرجة

الأدوات:

العاب ملونة و حجمها متو�سط مثل كرة  ،فر�شة

مكعبات ب�ألوان خمتلفة  ,فر�شة

التطبيق:

ت�ضع املربية الفر�شة على الأر�ض و جتل�س الطفل
عليها  ,ثم ت�ضع املكعبات على الفر�شة �أمامه
ومت�سك املكعب الأول وحتركه �أمام ب�رص الطفل مع
ذكر لون املكعب
ت�ضع املكعب على الأر�ض و تراقب مدى متكن
الطفل من م�سك املكعب بيده

توجيه:

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�سنده ثم ت�ضع
�أمامه الكرة وتدحرجها على م�سافة قريبة منه حتى
يحاول �أن ميد ومي�سكها ثم تدحرجها مرة �أخرى
�أمامه و ت�شجعه على �أن يجلب الكرة ،وهكذا.
تالحظ املربية الطفل وكيف ي�صل للأ�شياء با�ستخدام
اليد بكاملها
ميكن للمربية �أن ت�سند الطفل كي يجل�س ب�شكل
مريح و جتل�س �أمامه ،تدحرج الكرة �إليه تارة و
بعيد ًا عنه تارة �أخرى.
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اجلانب املعريف

اجلانب املعريف

. 3-4يتتبع ج�سم متحرك �صعود ًا ونزو ًال �أو من
جانب �إىل �آخر يدور �أمامه

 .2-4يلم�س الأ�شياء القريبة منه ( عقد الأم �أثناء
حملها له)... ،

ا�سم الن�شاط:ق�صتي امل�صورة

ا�سم الن�شاط� :ألعابي املعلقة

الأدوات:

الأدوات:

كر�سي للمربية ،كتاب م�صور ب�ألوان جميله (�صور
للحيوانات)

العاب ملونة معلقة

التطبيق:

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على ظهره على الفر�شة
الأر�ضية.
تثبت الألعاب املعلقة فوق ر�أ�سه وحترك الألعاب
وتلفت نظر الطفل �إليها وعندما جتد الطفل مهتم
باللعب بهم ترتكه وحده لفرتة من الزمن مع
مراقبته عن بعد.
تراقب املربية الطفل وهو يتتبع اللعبة وهي تتحرك
�صعود ًا ونزو ًال �أو من جانب �إىل �آخر

ت�ضع املربية الطفل يف ح�ضنها ثم تبد�أ بفتح الق�صة
وحتدث الطفل عن ال�صور وتقول له مثال (:هذا
ع�صفور جميل لونه �أحمر وهو كبري) وتردد املعلومة
�أكرث من مره ثم تنتقل �إىل �صوره �أخرى وتقول:
( ما �أجمل هذا الكلب لونه �أبي�ض) ثم تقلد �صوت
الكلب وتردد املعلومة �أكرث من مره.

توجيه:

يجب ال�سماح للطفل بلم�س الق�صة �أو ال�صور لآن
الطفل يف هذه املرحلة يحاول االكت�شاف و
التعرف ملا حوله.

توجيه:

اجلانب املعريف

 .3 -4يتتبع ج�سم متحرك �صعود ًا ونزو ًال �أو من
جانب �إىل �آخر يدور �أمامه

ا�سم الن�شاط� :أين ال�صوت؟

احلر�ص على �أن تكون الألعاب معلقة على
م�سافة قريبة منه بحيث ي�ستطيع �أن مي�سكها عندما
ميد يده.

اجلانب املعريف

 .3-4يتتبع ج�سم متحرك �صعود ًا ونزو ًال �أو من
جانب �إىل �آخر يدور �أمامه

الأدوات:

�أي لعبة تتحرك,كر�سي الطفل

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا
وت�ضع اللعبة �أمام نظر الطفل وحترك الدمية �صعود ًا
ونزو ًال �أو من جانب �إىل �آخر
تراقب املربية الطفل وهو يتتبع اللعبة وهي تتحرك
�صعود ًا ونزو ًال �أو من جانب �إىل �آخر

ا�سم الن�شاط :جنمتي امل�ضيئة

الأدوات:

النجمة امل�ضيئة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي اخلا�ص به وتبد�أ
بالغناء “ جنمتي امل�ضيئة” وت�شري �إىل النجمة .
تدير املربية النجمة من جانب اىل �آخر و تراقبه وهو
يتتبع النجمة وهي تدور.

توجيه:

على املربية �أن تغني الأغنية دائم ًا على نف�س
الوزن فعليها �أن تتدرب على الأغاين م�سبق ًا،
وان يكون �صوتها وا�ضح.
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ال�شهر ال�ساد�س										

مهارات حركية كبرية

اجلانب اللغوي

 .5-2يظهر توازن ًَا وحتكم ًَا جيد ًَا لر�أ�سه وهو يف
و�ضع اجللو�س

 .3-3ي�ضحك عندما تتوقف فج�أة عن الكالم �أثناء
حديثك معه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :بي عينه!

الأدوات:

ا�سم الن�شاط:ر�أ�سي ثابت

كر�سي خا�ص بالأطفال

غطاء �صغري ،كر�سي الطفل

التطبيق:

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بهدوء وت�ضعه بالكر�سي ثم تقوم
بربط احلزام منع ًا لوقوع الطفل ،ثم تبد�أ باللعب
معه وتتحدث �إليه فمث ًال �إذا مد الطفل ل�سانه تقوم
هي �أي�ض ًا مبد ل�سانها و�إذا �أ�صدر الطفل �أي �صوت
تقوم بتقليد هذا ال�صوت كما �أنها �ستحرك يديها
كما يحرك الطفل ويجب �أن تغني له �إحدى الأنا�شيد
املنا�سبة مثل هال�صي�صان �شو حلوين وحترك يديها
مع حركة يدين الطفل .تالحظ املربية مدى توازن
وحتكم الطفل بر�أ�سه وهو جال�س على الكر�سي
اخلا�ص به

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي اخلا�ص به وجتل�س
مقابله.
ترفع الغطاء �أمام الطفل ليحجب وجهها عنه وتثبت
لثواين.
تنزل الغطاء وتقول”:بي عينه!” وتبد�أ باحلديث
معه ومن ثم ت�سكت فج�أة
ثم تعيد اخلطوات .تراقب الطفل وهو �سعيد
وي�ضحك

توجيه:

تكرر املربية هذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمع
و�سعيد ومهتم ،عندما يتوقف الطفل عن اال�ستجابة
نغري التمرين.

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .3-5يدير نف�سه �إىل �أحد اجلوانب لكي ينظر �إىل
طفل �أخر ينام قربه

ا�سم الن�شاط� :أنام مع �أ�صدقائي

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف �رسيره اخلا�ص بجانب الطفل
الآخر بنف�س الطريقة
�ستالحظ املربية �أن الطفل �سيدير نف�سه ملراقبة الطفل
من باب الف�ضول ومعرفة ماذا يفعل ومن املمكن
�أن يحاول الو�صول �إليه وو�ضع يده علية ليتفح�صه
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الأ�سبوع الثاين

مهارات حركية �صغرية

 . 11-1ي�ستطيع �أن مي�سك مكعب ًا بيده

ا�سم الن�شاط :مكعباتي ال�صغرية

الأدوات:

مكعبات ب�ألوان خمتلفة  ،فر�شة

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�ضع املكعبات
�أمامه ثم مت�سك املكعب الأول وحتركه �إمام ب�رص
الطفل مع ذكر لون املكعب
ت�ضع املكعب على الأر�ض
تراقب املربية مدى متكن الطفل من م�سك املكعب
بيده
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .10-1يلم�س نف�سه عندما ي�شعر بالأمل
تالحظ املربية �أن الطفل يلم�س نف�سه عندما ي�شعر
بالأمل

. 1-6يعرب عن �سعادته لوجود طفل قريب منه

ا�سم الن�شاط� :أحب �أ�صدقائي

الأدوات:

اجلانب املعريف

مفر�ش �صغري ،خمدات ،لعبة كبريه ح�سب عدد
الأطفال

 .1-5يت�ضايق من ال�ضجيج العايل
تالحظ املربية �أن الطفل يت�ضايق من ال�ضجيج العايل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش وت�ضع حوله
املخدات حت�سب ًَا لوقوعه وت�ضع الطفل الأخر بنف�س
الطريقة ثم ت�ضع لكل طفل لعبة �أمامه.
�ستالحظ املربية �سعادة الطفل بوجود �أطفال �آخرين
من حوله و�سيكاغي معرب ًَا عن �سعادته

اجلانب املعريف

 .2-5يبكي عندما يبلل نف�سه
تالحظ املربية �أن الطفل يبكي عندما يبلل نف�سه

اجلانب املعريف

 .3-5يركل الغطاء بقدمه �إذا علقت به

الأدوات:

ا�سم الن�شاط:الركل احلر

فر�شة,غطاء قطني ناعم

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل م�ستلقي ًا على ظهره على الفر�شة
وت�ضع الغطاء فوقه.
ترتك الطفل على حريته لريكل الغطاء بقدميه
ويتحرك.

اجلانب اللغوي

 .4-3يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف �أن يحمل

الأدوات:

ا�سم الن�شاط�:أحب مربيتي

ال�شيء

التطبيق:

تذهب املربية �إىل الطفل عندما ي�ستيقظ وتقول له:
(�صح النوم يا حبيبي تع تع)
�ستالحظ املربية �أن الطفل �سريفع يديه معلن رغبته
يف احلمل
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ال�شهر ال�ساد�س											

الأ�سبوع الثالث

اجلانب املعريف

مهارات حركية كبرية

 .1-6يراقب وجه الأم �أثناء حديثها معه

. 6-2يحافظ على و�ضعية الوقوف ب�شكل ثابت
عند مل�س قدميه ل�سطح ثابت

ا�سم الن�شاط :النا�س من حويل

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أ�ستطيع �أن �أقف

كر�سي للطفل.

الأدوات:

التطبيق:

ال �شيء

ت�ضع املربية الطفل يف الكر�سي املخ�ص�ص له وتبد�أ
بالغناء
�ستالحظ املربية �أن الطفل يراقب حركاتها بنظره
وميكن �أن يبكي يف حال غابت عن نظره.

التطبيق:

مت�سك املربيه الطفل من حتت الإبط وهي جال�سة
على الفر�شة مثبته قدميه على الأر�ض
تالحظ قدرة الطفل على املحافظة على و�ضعية
الوقوف ب�شكل ثابت عندما تلم�س قدميه الأر�ض

اجلانب املعريف
 .1-6يراقب وجه الأم �أثناء حديثها معه

ا�سم الن�شاط :ثيابي النظيفة

الأدوات:

مهارات حركية �صغرية

 .12-1يتعلم �أن يرمي ال�شيء من يده عندما يريد
تراقب املربية الطفل يف مواقف متعددة وهو يرمي
ال�شيء من يده عندما يريد .

ال�صحة وال�سالمة العامة

.10-1يلم�س نف�سه عندما ي�شعر بالأمل
تالحظ املربية �أن الطفل يلم�س نف�سه عندما ي�شعر
بالأمل
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غيار نظيف للطفل ،حمارم ,مفر�ش

التطبيق:

حتمل املربية الطفل بكل هدوء وحذر وا�ضعة يدها
الي�رسى حتت الر�أ�س والرقبة ويدها اليمنى حول
اجلذع ،تتحدث للطفل وتقول الآن �سوف نذهب
لنبدل ثيابنا بثياب نظيفة ،ثم ت�ضع الطفل على
املفر�ش وتبد�أ بالغيار ،تتحدث للطفل �أثناء الغيار
وتقول له ماذا تفعل مث ًال :الآن �سوف نغري القمي�ص
وهكذا ولكن يجب �أن تكون املربية حذرة �أثناء التغري
تالحظ املربية كيف ينظر الطفل للمربية �أثناء حديثها
معه
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ال�شهر ال�ساد�س										

الأ�سبوع الرابع

مهارات حركية كبرية

اجلانب املعريف

 .7-2يرتكز بثقله على قدميه ويثني القدمني مع ًا
للأعلى وللأ�سفل �إذا �أنزلناه على �سطح ثاب

 .1-6يراقب وجه الأم �أثناء حديثها معه

ا�سم الن�شاط� :أحب الريا�ضة

ا�سم الن�شاط :يومي جميل

الأدوات:

الأدوات:

ال �شيء

ال�شيء

التطبيق:

التطبيق:

جتل�س املربية على الفر�شة مع الطفل و مت�سكه من
كفيه.
�ستالحظ �أن الطفل يرتكز بثقله على قدميه ويثني
القدمني مع ًا للأعلى وللأ�سفل

ت�ستقبل املربية الطفل وهي تقول� :صباح اخلري يا
حبيبي �إن اليوم جميل مثل وجهك اجلميل �صباح
اخلري يا حبيبي �صباح اليوم اجلميل تالحظ املربية
كيف ينظر الطفل للمربية �أثناء حديثها معه

مهارات حركية �صغرية

. 12-1يتعلم �أن يرمي ال�شيء من يده عندما يريد
تراقب املربية الطفل يف مواقف متعددة وهو يرمي
ال�شيء من يده عندما يريد .

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .10-1يلم�س نف�سه عندما ي�شعر بالأمل
تالحظ املربية �أن الطفل يلم�س نف�سه عندما ي�شعر
بالأمل

اجلانب املعريف

اجلانب اللغوي

 .4-3يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف �أن
يحمل

ا�سم الن�شاط� :أحب مربيتي

الأدوات:
ال�شيء

التطبيق:

تذهب املربية �إىل الطفل عندما ي�ستيقظ و تقول له
(�صح النوم يا حبيبي تع تع)
�ستالحظ املربية �أن الطفل �سريفع يديه معلن رغبته
يف احلمل
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 .2-6يتتبع الأم �أو مقدمة الرعاية �أثناء مرورها
باملكان
تالحظ املربية �أن الطفل يتتبع الأم �أو مقدمة الرعاية
�أثناء مرورها باملكان

اجلانب املعريف

 .3-6يحدق بالأطفال الآخرين الذين يلعبون
بالقرب منه

�أ�سم الن�شاط� :أنا و�أ�صدقائي

الأدوات:

كر�سي لكل طفل خا�ص به ،م�سجل و�رشيط �أنا�شيد.

التطبيق:

حتمل املربية كل طفل بهدوء وت�ضعه يف الكر�سي
املخ�ص�ص له وتربط احلزام ب�شكل جيد حتى ال يقع
ثم ت�ضع كل الأطفال ب�شكل دائري حتى يتمكنوا من
ر�ؤية بع�ضهم وت�ضع الأنا�شيد وتغني لهم مع ال�رشيط
وتراقب ت�رصفات الأطفال وانفعاالتهم وحركاتهم
مع بع�ضهم ومع الأنا�شيد وحتاول �أن ت�صفق لهم
وت�ضحك لهم وبعد �أن ينتهي التمرين ت�ضع كل طفل
يف �رسيره مره �أخرى.
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

اجلانب اللغوي

 .3-6ينظر حوله عندما يحمل ويبت�سم للأ�شخا�ص
امل�ألوفني (�أطفال وكبار)

 .4-3يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف �أن
يحمل

ا�سم الن�شاط:ماذا يوجد حولنا

ا�سم الن�شاط�:أحب مربيتي

الأدوات:

الأدوات:

ال�شيء

التطبيق:

تقوم املربية بحمل الطفل وت�أخذه �إىل مكان جتمع
الأطفال �ستالحظ �أن الطفل �سوف يبد�أ بالنظر حوله
مبت�سم ًَا ليعرب عن �سعادته لوجود الآخرين
تتحدث املربية مع الطفل وتقول له هذا فالن �أنظر
ماذا يفعل وهكذا..

ال�شيء

التطبيق:

تذهب املربية �إىل الطفل عندما ي�ستيقظ و تقول له
(�صح النوم يا حبيبي تع تع)
�ستالحظ املربية �أن الطفل �سريفع يديه معلن رغبته يف
احلمل

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .2-6يبت�سم ويناغي عندما يكون �ضمن جمموعة

الأدوات:

�إ�سم الن�شاط� :أنا و�أ�صدقائي

كر�سي لكل طفل خا�ص به ،م�سجل و�رشيط �أنا�شيد

التطبيق:

حتمل املربية كل طفل بهدوء وت�ضعه يف الكر�سي
املخ�ص�ص له وتربط احلزام ب�شكل جيد حتى ال يقع
ثم ت�ضع كل الأطفال ب�شكل دائري حتى يتمكنوا من
ر�ؤيتهم بع�ضهم وت�ضع الأنا�شيد وتغني لهم مع ال�رشيط
وتراقب ت�رصفات الأطفال وانفعاالتهم وحركاتهم مع
بع�ضهم ومع الأنا�شيد وحتاول �أن ت�صفق لهم وت�ضحك
لهم وبعد �أن ينتهي التمرين ت�ضع كل طفل يف �رسيره
مره �أخرى
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ال�سابع
ال�شهرالأول
ال�شهر

											
ال�شهر ال�سابع

الأ�سبوع الأول

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 .1-1ي�ضع يديه حول الزجاجة والك�أ�س عندما
ي�رشب

 .1-1يحرك ذراعية بن�شاط ور�شاقة ب�شكل موجه

ا�سم الن�شاط� :أريد �أن ا�رشب

ا�سم الن�شاط :هيك بطريوا الع�صافري

الأدوات:

الأدوات:

زجاجة احلليب

ال �شيء

التطبيق:

التطبيق:

متثل املربية حركة �رشب احلليب وتقول“ :ا�رشب
احلليب”
ثم ت�شجعه ومت�سك بيديه ليقلد احلركة.

جتل�س املربية قبالة الطفل �إما على الأر�ض �أو
على الكر�سي،تبد�أ بالغناء مع �أداء احلركات �أمام
الطفل،تغني مرة �أخرى و مت�سك بيدي الطفل لتعلمه
احلركات.
تغنيها و تكرر احلركات �أمام الطفل و ت�شجعه على
�أداء احلركات وحده وتراقب املربية الطفل وهو
يحرك ذراعية بن�شاط ور�شاقة مع كلمات الن�شيد

توجيه:

يجب �أن ت�ستمر بتكرار احلركة والتحدث عن ما
تفعله مث ًال “هنا ا�رشب” ،وتكررها خالل اليوم
كلما �أتيحت لها الفر�صة فمث ًال عندما يبد�أ بالبكاء �أو
اال�ضطراب لأنه يريد احلليب فتقوم بعمل احلركة و
ت�س�أله� “ :أتريد �أن ت�رشب احلليب؟”.
ميكن تعليم الطفل كل �أ�سبوع حركة جديدة.

توجيه:

تكرر الأغنية �أمام الطفل و ت�ساعده على تعلم
احلركات طاملا هو م�ستمتع بذلك.

مهارات حركية �صغرية

 .1-1يتحكم بالإم�ساك بالأ�شياء م�ستخدم ًا الإبهام
يف مقابل الأ�صابع ( م�سكة الكما�شة )

ا�سم الن�شاط :هيا نر�سم مع ًَا

الأدوات:

لوح من الكرتون الكبري ،مريول� ،ألوان �شمعيه
كبرية احلجم ،مفر�ش للأر�ض ،م�سجل و�رشيط
مو�سيقي

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش بعد �أن تلب�سه
املريول وت�ضع املو�سيقي الهادئة �أثناء التمرين وت�ضع
الكرتونة �أمام الطفل وحتاول م�ساعدة الطفل �أن
يلتقط احد الألوان ومي�سك به م�ستخدم ًا الإبهام
يف مقابل الأ�صابع (م�سكة الكما�شة )
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اجلانب املعريف

 .1-1ي�أخذ مكعبات من الأم وي�ضعها يف
�صندوق

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �شاطر

�سلة كبرية تكون حافتها منخف�ضة ،كرات ملونة
متو�سطة احلجم ،فر�شة �أر�ضية

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة وت�ضع �أمامه ال�سلة
والكرات ومت�سك ب�إحدى الكرات وت�ضعها يف
ال�سلة �أمام الطفل ثم تعطي الطفل كرة وت�شجعه على
و�ضعها يف ال�سلة.
كلما يحاول ت�شجعه وت�ساعده على و�ضع الكرة يف
ال�سلة وت�صفق له وتقول�”:شاطر”.

توجيه:

يجب على املعلمة �أن تتحدث مع الطفل وتخربه
ماذا تفعل.
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

اجلانب اللغوي

 .1-1يدير ر�أ�سه عندما ي�سمع �صوت ًا م�ألوف ًا

 .2-1يزداد تعلقه مبقدمة الرعاية وي�سعى �إىل
احل�صول على انتباهها امل�ستمر

ا�سم الن�شاط� :أ�صوات من حويل

ا�سم الن�شاط� :أه ًَال �أه ًَال يا حبيبي

الأدوات:

الأدوات:

م�سجل و�رشيط لأ�صوات م�ألوفة للطفل ،مفر�ش
على الأر�ض ،مكعبات

ال�شيء

التطبيق:

التطبيق:

عندما ت�ستقبل املربية الطفل يف ال�صباح تقول له
�أه ًال �أه ًال يا حبيبي وت�ضعه يف الكر�سي �أو ال�رسير
وتذهب لت�ستقبل الطفل الثاين �ستالحظ �أن الطفل
قد ي�صدر �أ�صوات �أو يبكي لكي تعود �إليه

جتل�س املربية الطفل على املفر�ش وت�ضع املربية
الألعاب �أمام الطفل ثم تبد�أ املربية باللعب مع
الطفل يف املكعبات ويف �أثناء لعب الطفل تقوم
املربية بت�شغيل امل�سجل عل �رشيط لأ�صوات م�ألوفة
للطفل وتالحظ املربية كيف يدير الطفل ر�أ�سه عندما
ي�سمع الأ�صوات امل�ألوفة ثم تقوم املربية بالتقليد
ل�صوت القطة .
تكرر املربية اخلطوات ال�سابقة .مع عدد من
الأ�صوات امل�ألوفة للطفل وتالحظ الطفل من مثل
(عندما ي�سمع �صوت �أمة قادمة من اخلارج)

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 . 1-1يحب �أن يوجه االنتباه �إليه وقد يبكي كي
يح�صل عليه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا هنا

كرا�سي الأطفال

التطبيق:

ت�ضع املربية طفلني �أمام بع�ض يف الكرا�سي تقوم
باللعب مع الطفلني �ستالحظ �أنها عندما تالعب
الطفل الثاين �سيقوم الطفل الأول بالبكاء حتى تعود
وتلعب معه
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 . 3-1يظهر تف�ضي ًال ل�شخ�ص معني ولأ�شياء معينة

ا�سم الن�شاط :لعبتي املف�ضلة

الأدوات:

لعبة الطفل املف�ضلة،جمموعة متنوعة من الألعاب

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على فر�شة نظيفة مع الأطفال
ت�ضع املربية الألعاب بالقرب من الأطفال
تالحظ املربية �أن الطفل يحب �أن يحمل لعبته املف�ضلة
تالحظ املربية �إنه عند اقرتابها من الطفل يرفع يديه
عندما يراها قادمة لتحمله
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ال�شهر ال�سابع

الأ�سبوع الثاين

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 .2-1يتمكن من رفع قدميه ب�إجتاه فمه وا�ضع ًا
�أحدى القدمني يف فمه ومن ثم قدميه مع ًا

. 1-1ي�ضع يديه حول الزجاجة والك�أ�س عندما
ي�رشب

ا�سم الن�شاط:
كيف اعرب عن نف�سي؟ (�أريد �أن ا�رشب)

ا�سم الن�شاط� :أين قدمي؟

الأدوات:

الأدوات:

ال �شيء

زجاجة احلليب.

التطبيق:

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على طاولة التغيري بحذر ومت�سك
بقدميه وترفعهم للأعلى ثم تقوم بثنيهم باجتاه
الطفل.
حتاول ت�شجيع الطفل على م�سك قدميه بيديه.
ترتكه لبع�ض الوقت ي�ستمتع با�ستك�شاف قدميه.
وا�ضع َا �إحدى القدمني يف فمه ومن ثم قدميه مع ًا

جتل�س املربية �أمام الطفل وتريه الزجاجة ثم متثل
حركة �رشب احلليب وتقول“ :ا�رشب احلليب”
ثم ت�شجعه ومت�سك بيديه ليقلد احلركة.

توجيه:

توجيه:

عاد ًة يكت�شف الأطفال �أقدامهم و يحاولوا م�سكها،
ولكن �إن مل يحاول ت�شجعه املربية ومت�سك بيديه
وت�ساعده على م�سك قدميه.

مهارات حركية �صغرية

. 2-1مي�سك �شيئ ًا بكل يد

ا�سم الن�شاط :املكعبات امللونة

الأدوات:

خم�س مكعبات حمراء ،خم�س مكعبات خ�رضاء،
مفر�ش على الأر�ض

التطبيق:

ت�ضع املربية املكعبات ب�شكل ع�شوائي على املفر�ش
ت�ضع الطفل �أمام املكعبات وتبد�أ املربية باللعب مع
الطفل باملكعبات ثم ترتك الطفل ليلعب باملكعبات
التي �أمامه وتدرب املربية الطفل على امل�سك باليد
تالحظ املربية متكن الطفل من م�سكه للمكعبات
بكل يد وبنف�س الوقت
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يجب �أن ت�ستمر بتكرار احلركة والتحدث عن ما
تفعله مث ًال “هنا ا�رشب” ،وتكررها خالل اليوم
كلما �أتيحت لها الفر�صة.
فمث ًال عندما يبد�أ بالبكاء �أو اال�ضطراب لأنه يريد
احلليب فتقوم بعمل احلركة و ت�س�أله� “ :أتريد �أن
ت�رشب احلليب؟”.
ميكن تعليم الطفل كل �أ�سبوع حركة جديدة.

اجلانب املعريف

 .2-1يقلب �صفحات كتاب ويتفح�ص ال�صور
عندما يقر�أ له

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :ق�صة

ق�صة كبريه م�صورة عن احليوانات ,كر�سي خا�ص
بالطفل

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل �إما على كر�سيه مع جمموعة
الأطفال �أو يف وقته اخلا�ص يف ح�ضنها و حتمل
الكتاب امل�صور وتقول للطفل اليوم �سوف نقر�أ
ق�صة جميلة فيها �صور حلوة ثم تفتح الكتاب على
�أول �صورة وت�صفها للطفل
مت�سك املربية يد الطفل وت�ساعده على �أن يقلب
�صفحات كتاب ويتفح�ص ال�صور وهي تقر�أ له
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

اجلانب اللغوي

 . 6-1يظهر الده�شة واال�ستغراب عند �سماعه
�أ�صوات جديدة

 .2-1ي�ستمع �إىل ال�صوت ال�صادر عن �شخ�ص حتى
لو مل يتمكن من ر�ؤيته
تالحظ املربية الطفل وهو ي�ستمع �إىل ال�صوت
ال�صادر عن �شخ�ص حتى لو مل يتمكن من ر�ؤيته يف
مواقف متعددة

ا�سم الن�شاط :كيف ن�صنع املو�سيقى؟

الأدوات:

�صحن معدين ,ملعقة �أو �أي �أداة ممكن �أن ت�صنع,
�صوت عندما تقع على ال�صحن,كر�سي خا�ص بالطفل

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .4-1يحب �أن ي�ستك�شف الأماكن اجلديدة مب�صاحبة
مقدمة الرعاية

التطبيق:

التطبيق:

ت�أخذ املربية الطفل �إىل املكان املخ�ص�ص وت�ضعه يف
الكر�سي ثم ت�ضع ال�صحن �أمامه وتقوم ب�رضب ال�صحن
بامللعقة حتى ي�صدر �صوت وت�ضع امللعقة �أمامه ثم
تراقب الطفل ماذا �سيفعل
�ستالحظ ده�شة الطفل وا�ستغرابه عند �سماع �صوت
جديد

ا�سم الن�شاط:احلديقة

ت�أخذ املربية الطفل �إىل احلديقة وت�صفها للطفل
وت�سمي ما ميكن �أن تراه العني دون �أن ت�سمي املربية
�أكرث من ثالث �أ�شياء
تالحظ املربية �أن الطفل يحب �أن ي�ستك�شف �أماكن
جديدة ولكن بوجودها حوله

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .5-1يتجول بعيد ًا عن مقدمة الرعاية �ضمن م�سافة
ب�سيطة ملتفت ًا للخلف للت�أكد من تواجدها

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :ملعبي

الألعاب املوجودة يف �ساحة اللعب والتي تنا�سب
عمر الأطفال

التطبيق:

ت�أخذ املربية الطفل �إىل �ساحة اللعب وترتكه يلعب
مبفرده ثم تالحظ املربية �أن الطفل يحب �أن ي�ستك�شف
�أماكن جديدة ولكن بوجودها حوله
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ال�شهر ال�سابع

الأ�سبوع الثالث

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 .3-1يقلب على بطنه عندما يكون منبطح ًا على
ظهره وبالعك�س ب�سهولة

 .1-1ي�ضع يديه حول الزجاجة والك�أ�س عندما
ي�رشب

ا�سم الن�شاط :كيف اعرب عن نف�سي؟ (�أريد �أن
ا�رشب)

ا�سم الن�شاط� :أريد �أن �أتدحرج

الأدوات:

فر�شة ملونة ب�ألوان لطيفة.

الأدوات:

ت�ضع املربية الفر�شة على الأر�ض يف مكان منا�سب
و�آمن و ت�ضع الطفل على بطنه على الفر�شة ثم
ت�ستلقي املربية �أمامه مقابل وجهه وتتحدث معه
وتقوم املربية بالدوران من البطن �إىل الظهر وهي
تقول(( :هل ترى كيف �أتدحرج؟ هيا حاول))
تكرر احلركة �أمام الطفل وت�ساعده على ال�شقلبة من
و�ضع لآخر.

التطبيق:

زجاجة احلليب.

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام الطفل وتريه الزجاجة ثم متثل
حركة �رشب احلليب وتقول“ :ا�رشب احلليب”
ثم ت�شجعه ومت�سك بيديه ليقلد احلركة.

توجيه:

يجب �أن ت�ستمر بتكرار احلركة والتحدث عن ما
تفعله مث ًال “هنا ا�رشب” ،وتكررها خالل اليوم
كلما �أتيحت لها الفر�صة.
فمث ًال عندما يبد�أ بالبكاء �أو اال�ضطراب لأنه يريد
احلليب فتقوم بعمل احلركة و ت�س�أله� “ :أتريد �أن
ت�رشب احلليب؟”.ميكن تعليم الطفل كل �أ�سبوع
حركة جديدة.

مهارات حركية �صغرية

. 3-1يطرق على ( الطاولة ) مبا يحمل بيده

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أطرق

�صحن معدين ،مكعب

التطبيق:

ت�أخذ املربية الطفل �إىل املكان املخ�ص�ص وت�ضعه يف
الكر�سي عند الطاولة ثم ت�ضع ال�صحن �أمامه وتقوم
ب�رضب ال�صحن باملكعب حتى ي�صدر �صوت وت�ضع
املكعب وال�صحن �أمام الطفل على الطاولة .
تراقب الطفل وهو يطرق على ( الطاولة ) مبا
يحمل بيده.
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اجلانب املعريف

 .3-1يدير ر�أ�سه باجتاه املنادي �أو املتحدث

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �أحبك

مكعبات ،مفر�ش

التطبيق:

�أثناء لعب الأطفال يف املكعبات تغني �أغنية:
(ها قد �أتى فادي فادي فادي  ,ها قد �أتى فادي
�إلينا اليوم).
تراقب املربية الطفل وهو يدير وجهة باجتاهها
عند �سمعة لأ�سمه وعندما يلتفت �إليها
ت�ضع يدها فوق �أعينها و ت�سكت هنيهة ثم تبد�أ
بفتح الأ�صابع �شيئ ًَا ف�شيئ ًَا وتقول� “ :أنا �أحبك”.

113

املهارات االجتماعية – االنفعالية

اجلانب اللغوي

 .3-1ي�ستجيب بطرق خمتلفة وفق ًا لنربة �صوت
املتكلم والذي ي�ألف الطفل �صوته
تالحظ املربية الطفل وهو ي�ستجيب بطرق خمتلفة
وفق ًا لنربة �صوت املتكلم والذي ي�ألف الطفل �صوته
يف مواقف متعددة

. 9-1يقلد حركات الكبار والأطفال الآخرين
(يقلد الت�صفيق باليدين)

ا�سم الن�شاط� :أغنية جماعية

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

املهارات االجتماعية – االنفعالية

جتمع املربية الأطفال يف مكان واحد ثم جتل�س
الأطفال ب�شكل دائري وتبد�أ بالغناء والت�صفيق
�إذا كان هناك متثيل �أدائي للأغنية تقوم ب�إ�صدار
الأ�صوات و احلركات جللب �إنتباه الأطفال
وت�شجعهم على عمل حركات والت�صفيق معها

 .7-1ي�ستمتع مبراقبة الأطفال الآخرين والتفاعل
معهم

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :وقت الدائرة

الأغنية:

�سلة �ألعاب مفر�ش كبري

التطبيق:

جتمع املربية الأطفال من نف�س الفئة العمرية وت�ضعهم
ب�شكل دائري ثم ت�ضع الألعاب يف الو�سط وتراقب
الأطفال كيف �سيلعبون
�ستالحظ �أن الطفل ي�ستمتع مبراقبة الآخرين

املهارات االجتماعية – االنفعالية

�شباك �صغري بيت كبري توقف من حدو الع�صافري
بناديها ب�أ�ساميها بتعود �شي �شوي و برتوح بحطلها
على ال�شباك لوز و�سكر وتفاح حتى تعود �شي
�شوي وترتاح
�ستالحظ املربية �أن الطفل �سيتفاعل معها ومع
زمالئه ويبد�أ بالت�صفيق

 .8-1ي�ستمتع باملو�سيقى ويقلد احلركات الإيقاعية
الب�سيطة التي يقوم بها الآخرون مع املو�سيقى

ا�سم الن�شاط� :أغنية جماعية مع الأطفال

التطبيق:

ت�أخذ الأطفال �إىل املكان املخ�ص�ص وتغني معهم
�أغنية:
�أنا البطة البلدية
ب�سبح على و�شي امليه
و �أنا ال�سمكة الذهبية
ب�سبح يف و�سط امليه
و �أنا الكتكوت ل�صغري
برك�ض حولني امليه
�ستالحظ املربية مدى تفاعل الطفل يف تقليد
احلركات الب�سيطة والإيقاع
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ال�شهر ال�سابع

الأ�سبوع الرابع

اجلانب املعريف

مهارات حركية كبرية

. 1-2يظهر حتكم ًا يف رفع ر�أ�سه و�صدره.
تالحظ املربية حتكم الطفل برفع ر�أ�سه و�صدره يف
مواقف متعددة

. 1-2ي�ضغط على لعبة بهدف �إ�صدار �أ�صوات

ا�سم الن�شاط :البطة املطاطية

الأدوات:

بطة مطاطية ملونة وت�صدر �صوت عند ال�ضغط
عليها.

التطبيق:

مهارات حركية �صغرية

 .4-1مي�سك الأ�شياء م�ستخدم ًا ثالثة �أ�صابع

ت�ضع املربية اللعبة �أمام الطفل على م�سافة قريبة
منه وت�ضغط على اللعبة لإ�صدار ال�صوت ثم ت�شجع
الطفل على مد يده والقب�ض على اللعبة.
تراقب املربية الطفل وهو ي�ضغط على اللعبة بهدف
�إ�صدار �أ�صوات

ا�سم الن�شاط� :أناملي ال�صغرية

الأدوات:

جمموعة �ألعاب من القطع ال�صغرية ،وعاء ,مفر�ش

توجيه:

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش ثم جتل�س �إمام
الطفل وت�ضع الألعاب مقابل الطفل على الأر�ض
وت�ضع الألعاب �أمام الطفل وتبدءا املربية بو�ضع
قطعة واحده فقط يف الوعاء املوجود �أمام الطفل
تدرب الطفل على �أن مي�سك الألعاب م�ستخدم ًا
ثالثة �أ�صابع من يده حماو ًَال تقليد املربية بو�ضع
الألعاب داخل الوعاء

احلر�ص على �أن تكون اللعبة نظيفة.

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .1-1ي�ضع يديه حول الزجاجة والك�أ�س عندما
ي�رشب

�إ�سم الن�شاط :كيف اعرب عن نف�سي؟ (�أريد �أن
ا�رشب)

الأدوات:

زجاجة احلليب.

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام الطفل وتريه الزجاجة ثم متثل
حركة �رشب احلليب وتقول“ :ا�رشب احلليب”
ثم ت�شجعه ومت�سك بيديه ليقلد احلركة.

توجيه:

يجب �أن ت�ستمر بتكرار احلركة والتحدث عن ما
تفعله مث ًال “هنا ا�رشب” ،وتكررها خالل اليوم
كلما �أتيحت لها الفر�صة.
فمث ًال عندما يبد�أ بالبكاء �أو اال�ضطراب لأنه يريد
احلليب فتقوم بعمل احلركة و ت�س�أله� “ :أتريد �أن
ت�رشب احلليب؟”.
ميكن تعليم الطفل كل �أ�سبوع حركة جديدة.
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اجلانب اللغوي

 .4-1يفهم معنى بع�ض الكلمات

ا�سم الن�شاط :ماذا افعل? �أنا افهم الكلمات

الأدوات:

�ألعاب قطنية م�ألوفة للطفل ( قطة )... ،

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على فر�شة نظيفة وجتل�س
بجانبه وهنا تتحدث مع الطفل م�شرية �إىل
الألعاب وتقلد �صون القطة وتالحظ املربية
الطفل وهو ميد يده ومي�سك القطة دون باقي
الألعاب
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .10-1يبد�أ يف �إدراك ذاته من خالل تعرفه على
�أجزاء اجل�سم

ا�سم الن�شاط :هذه �أنا هذا �أنت

الأدوات:
ال �شي

التطبيق:

�أثناء غيار حفا�ض الطفل  ,تلفت املربية نظره �إىل
�أيديه و�أرجله.
تالحظ املربية �سلوك اكت�شاف اليدين فهو يحرك
يديه وك�أنه يكت�شفهما

ال�شهر الثامن

توجيه:

تكرر املربية الن�شاط يف �أيام الأ�سبوع م�شرية يف كل
مرة �إىل جزء من �أجزاء ج�سم الطفل
(العني ,الأنف ,الفم ).......

املهارات االجتماعية – االنفعالية
 . 11-1ي�ستجيب عندما ينادى با�سمه

ا�سم الن�شاط :تعال يا حبيبي

الأدوات:
ال�شيء

التطبيق:

عندما ي�ستيقظ الطفل من النوم ويبد�أ بالبكاء تبد�أ
املربية بالتحدث �إليه قبل �أن يراها وتناديه با�سمه
با�ستمرار وتقول ها �أنا قادمة يا عمر �ستالحظ املربية
�أن الطفل �سكت منتظر ًَا ظهور املربية
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ال�شهر الثامن

الأ�سبوع الأول

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 .2-1ي�ستطيع م�سك قطعة �صغرية من الطعام و�أكلها
(خبز)

 . 2-2ي�سند نف�سه على �أيدي ممتدة وكفوف
مفتوحة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أم�سك يدي

الأدوات:

ا�سم الن�شاط�:أتذوق الطعام

كر�سي الطعام ،ب�سكويت

ال �شيء

التطبيق:

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا ثم ت�ضع
�أمامه الطعام على الطاولة اخلا�صة به.
مت�سك بيدها الطعام اخلا�ص بها و تبد�أ ب�أكله �أمامه
وت�شجعه على م�سك الب�سكويت اخلا�ص به بيده و
حماولة و�ضعه يف فمه و تذوقه.

ت�ضع املربية الطفل على بطنه وحتفزه لال�ستناد
على يديها مم�سك ًا بكفوف يديها املفتوحة ثم
ترفع يديها �شيئ ًَا ف�شيئ ًَا معطية الطفل زمام الرفع مع
رفع ب�سيط من طرفها

توجيه:

مهارات حركية �صغرية

 .5-1يكرر ا�ستعمال يديه و�أ�صابعه ويحرك
اخل�شخي�شة با�ستمرار

ا�سم الن�شاط :خ�شخ�شة واحدة

الأدوات:

خ�شخي�شة�,رشيط مو�سيقى �رسيع و �آخر بطيء ,
م�سجل

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على كر�سيه يف منطقة اللعب
وجتل�س �أمامه بعد �أن تقوم بت�شغيل املو�سيقى
الهادئة و تخ�شخ�ش �أمامه ح�سب وقع املو�سيقى
الهادئة و ت�شغل املو�سيقى ال�رسيعة و تتبعها
باخل�سخي�شة �رسيع ًا وت�ضع اخل�شخي�شة بيد الطفل و
ت�شجعه �أن يحذو حذوها.
يكرر الطفل ا�ستعمال يديه و�أ�صابعه ويحرك
اخل�شخي�شة ب�إ�ستمرار .

ميكن �أن ت�شجع الطفل على التذوق عن طريق و�ضع
قطعة يف فمه ،فعندما تعجبه �سيحاول مد يده و
م�سكها لي�أكلها.
اختيار طعام ي�ستطيع الطفل �أن مي�سكه بيده مثل
الب�سكويت اخلا�ص بالأطفال

اجلانب املعريف

 .2-2مي�سك بك�أ�س فارغة ويقربها من فمه مقلد ًَا
طريقة ال�رشب

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :كوبي ال�صغري

كوب �صغري

التطبيق:

ت�ضع املربية كوب فارغ �أمام الطفل وتراقب طريقة
حمله للكوب وتراقبه وهو مي�سك الكوب ويقربها
من فمه مقلد َا طريقة ال�رشب

توجيه:

ت�ستطيع املربية �صناعة اخل�شخي�شة� ,أو �رشاء خ�شخي�شه
من ال�سوق يتوفر فيها عامل ال�سالمة و الآمان.
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ال�شهر الثامن

اجلانب اللغوي

مهارات حركية كبرية

 .5-1ي�ستجيب لطلب واحد (تعال لعندي)

الأدوات:

الأ�سبوع الثاين

 .3-2يحمي نف�سه بذراعيه �إذا وقع �إىل الأمام �أو
�إىل اجلنب

ا�سم الن�شاط� :أريد لعبتي

ا�سم الن�شاط :مكعبات بال�ستيكية

الأدوات:

لعبة �صغرية

مكعبات بال�ستيكية من كل الألوان� ،سالل
بال�ستيكية ،مفر�ش

التطبيق:

ت�أخذ املربية الطفل �إىل املنطقة املخ�ص�صة و ت�ضع
اللعبة مبكان بعيد قلي ًَال عن الطفل ثم تقول
للطفل تعال لعندي مع الإ�شارة

التطبيق:

ت�ضع املربية ال�سالل و املكعبات على املفر�ش
وجتل�س �أطفال جمموعتها مع ًَا على املفر�ش و
حولهم املكعبات ثم ت�شجع الأطفال على اللعب
تنتقل املربية من طفل �إىل طفل وتراقب كيف
يتحكم يف جل�سته و يحمي نف�سه بذراعيه �إذا وقع
�إىل الأمام �أو �إىل اجلنب

مهارات حركية �صغرية

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .1-2يراقب تعبريات وجه مقدمة الرعاية قبل
�أن يقدم على �سلوك معني ( ابت�سامة مقدمة
الرعاية ت�شجعه على القيام بال�سلوك )

الأدوات:

ا�سم الن�شاط�:أنا �شاطر

عدد من الألعاب

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف املكان املخ�ص�ص وت�ضع
الألعاب �أمامه �,ستالحظ �أن الطفل �سيحاول
م�سك الألعاب التي �أمامه ولكن �سوف ينظر �إليها
�إذا ابت�سمت له �,سوف يت�شجع مل�سك الألعاب
التي �أمامه �أو القيام بحركة معينة

 .5-1يكرر ا�ستعمال يديه و�أ�صابعه ويحرك
اخل�شخي�شة با�ستمرار

ا�سم الن�شاط :خ�شخ�شة واحدة

الأدوات:

خ�شخي�شة�,رشيط مو�سيقى �رسيع و �آخر بطيء ,
م�سجل

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على كر�سيه يف منطقة اللعب
وجتل�س �أمامه بعد �أن تقوم بت�شغيل املو�سيقى
الهادئة ثم تخ�شخ�ش �أمامه ح�سب وقع املو�سيقى
الهادئة و من ثم ت�شغل املو�سيقى ال�رسيعة و تتبعها
باخل�سخي�شة �رسيع ًا
ت�ضع اخل�شخي�شة بيد الطفل و ت�شجعه �أن يحذو
حذوها
يكرر الطفل ا�ستعمال يديه و�أ�صابعه ويحرك
اخل�شخي�شة با�ستمرار

توجيه:

ت�ستطيع املربية �صناعة اخل�شخي�شة� ,أو �رشاء خ�شخي�شة
من ال�سوق يتوفر فيها عامل ال�سالمة و الآمان.
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اجلانب اللغوي

ال�صحة وال�سالمة العامة

. 1-2يظهر تنوع ًا يف املناغاة من حيث الإرتفاع
والذبذبة واللحن ( الإيقاع)
تالحظ املربية الطفل وهو يظهر تنوع ًا يف املناغاة
من حيث الإرتفاع والذبذبة واللحن ( الإيقاع)
يف مواقف متعددة

 .2-1ي�ستطيع م�سك قطعة �صغرية من الطعام
و�أكلها (خبز)

ا�سم الن�شاط� :أتذوق الطعام

الأدوات:

كر�سي الطعام ،ب�سكويت

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا وت�ضع
�أمامه الطعام على الطاولة اخلا�صة به ثم مت�سك
بيدها الطعام اخلا�ص بها و تبد�أ ب�أكله �أمامه.
ت�شجع الطفل على م�سك الب�سكويت اخلا�ص به بيده
و حماولة و�ضعه يف فمه و تذوقه.

توجيه:

ميكن �أن ت�شجع الطفل على التذوق عن طريق
و�ضع قطعة يف فمه ،فعندما تعجبه �سيحاول مد يده
و م�سكها لي�أكلها.
اختيار طعام ي�ستطيع الطفل �أن مي�سكه بيده مثل
الب�سكويت اخلا�ص بالأطفال.

املهارات االجتماعية – االنفعالية
اجلانب املعريف

 .3-2يحرك وعاء لإفراغ حمتوياته

ا�سم الن�شاط :الوعاء الفارغ

الأدوات:

كر�سي الطعام,وعاء يحتوي قطع ليغو

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي وت�ضع �أمامه
الوعاء ثم تبد�أ املربية بتحريك الوعاء �أمام الطفل
وتبد�أ قطع الليغو بالت�ساقط من الوعاء وترتك
الوعاء �أمامه
يبد�أ الطفل بتحريك الوعاء لإفراغ حمتوياته من
قطع الليغو
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 .2-2يكرر ال�سلوك �إذا القى ا�ستح�سان من
مقدمة الرعاية

ا�سم الن�شاط� :ألعب بالكرة

الأدوات:

كرة �صغرية ،مفر�ش �أو �سجادة

التطبيق:

جتل�س املربية مع الطفل على الأر�ض ب�شكل مقابل
له ثم تدحرج الكرة باجتاه الطفل وتطلب منه �أن
يدحرج الكرة لها مره �أخرى
�إذا وجد الطفل ا�ستح�سان من املربية �سيعيد دحرجة
الكرة
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ال�شهر الثامن

الأ�سبوع الثالث

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 . 2-1ي�ستطيع م�سك قطعة �صغرية من الطعام
و�أكلها (خبز)

 .4-2يتمكن من اجللو�س على الأر�ض بدون
�إ�سناد

ا�سم الن�شاط�:أتذوق الطعام

ا�سم الن�شاط :الدمى املتحركة

الأدوات:

الأدوات:

كر�سي الطعام ,ب�سكويت

دمى تلب�س باليد,مفر�ش

التطبيق:

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا ثم ت�ضع
الطعام �أمامه على الطاولة اخلا�صة به ومت�سك بيدها
الطعام اخلا�ص بها و تبد�أ ب�أكله �أمامه.
ت�شجع الطفل على م�سك الب�سكويت اخلا�ص به بيده
و حماولة و�ضعه يف فمه و تذوقه.

حتمل املربية الطفل �إىل املكان املخ�ص�ص ثم جتل�س
�أطفال جمموعتها مع ًا على املفر�ش على الأر�ض
وجتل�س مقابل الطفل وتقول له انظر ما �أجمل
هذه الدمية
تعطي الطفل الدمية قبل �أن ت�ضعها يف يدها لكي
يتفح�صها تالحظ املربية متكن الطفل من اجللو�س
على الأر�ض بدون �إ�سناد
تلب�س الدمية وتبد�أ بالتحدث �إىل الطفل ب�أي
مو�ضوع ولكن يجب �أن حترك يدها ح�سب احلديث

توجيه:

ميكن �أن ت�شجع الطفل على التذوق عن طريق
و�ضع قطعة يف فمه ،فعندما تعجبه �سيحاول مد يده
و م�سكها لي�أكلها.
اختيار طعام ي�ستطيع الطفل �أن مي�سكه بيده مثل
الب�سكويت اخلا�ص بالأطفال.

مهارات حركية �صغرية

 .6-1يلتقط الأ�شياء ال�صغرية م�ستخدم ًا الإبهام
وال�سبابة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :إمالء العلبة

علبة عدد � ،2ألعاب بحجم �صغري  ،مفر�ش

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الأر�ض ثم ت�ضع ال�صندوقني
�أمامه وت�ضع الألعاب �أمامه ب�شكل ع�شوائي ثم
تبد�أ املربية يو�ضع الألعاب مع الطفل داخل
اللعبة وتدربه �أكرث من مرة
تالحظ الطفل يلتقط الأ�شياء ال�صغرية م�ستخدم ًا
الإبهام وال�سبابة من الأر�ض
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اجلانب املعريف
 . 4-2يتفح�ص �أجزاء الأ�شياء

ا�سم الن�شاط :ت�سبح بطتي يف املاء

الأدوات:

وعاء متو�سط احلجم,بطة مطاطية (�أو �أي لعبة تعوم).

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الأر�ض و �أمامه حو�ض املاء.
ت�ضع البطة يف املاء �أمام الطفل و حتركها لتعوم يف
املاء وت�شجع الطفل على �أخذ البطة و و�ضعها يف
املاء مرة �أخرى
تالحظ املربية الطفل وهو يتفح�ص �أجزاء البطة �أو اللعبة
ليكت�شف كيف ت�سبح باملاء
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ال�شهر الثامن

اجلانب اللغوي

.2-2ي�ضيف �أحرف جديدة �إىل املناغاة التي
ي�صدرها
تالحظ املربية الطفل وهو ي�ضيف �أحرف جديدة �إىل
املناغاة التي ي�صدرها يف مواقف متعددة

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .3-2يتوقف عن الإ�ستمرار يف �سلوك معني �إذا
الحظ عبو�س مقدمة الرعاية وا�ستخدامها لعبارة
(ال تفعل)
تالحظ املربية توقف الطفل عن الإ�ستمرار ب�سلوك
معني �إذا قامت بالعبو�س بوجهه .

الأ�سبوع الرابع

مهارات حركية كبرية

.5-2يجل�س متوازن ًا ويلعب بالأ�شياء دون �أن
يقع

ا�سم الن�شاط :بناء املكعبات

الأدوات:

جمموعة من املكعبات بحجم يتنا�سب مع العمر
على �أن ال يتجاوز العدد خم�س مكعبات ,مفر�ش

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش ثم ت�ضع املكعبات
�أمامه
ترتك املربية الطفل ليعمل بهدوء دون التحدث �إليه
وتراقبه من بعد

مهارات حركية �صغرية

 .6-1يلتقط الأ�شياء ال�صغرية م�ستخدم ًا الإبهام
وال�سبابة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :إمالء العلبة

علبة عدد � ،2ألعاب بحجم �صغري ،مفر�ش

التطبيق:

ت�ضع الطفل على الأر�ض وت�ضع ال�صندوقني �أمامه ثم
ت�ضع الألعاب �أمامه ب�شكل ع�شوائي
تبد�أ املربية يو�ضع الألعاب مع الطفل داخل اللعبة
وتدربه �أكرث من مرة
تالحظ الطفل يلتقط الأ�شياء ال�صغرية م�ستخدم ًا
الإبهام وال�سبابة من الأر�ض
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اجلانب اللغوي

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .3-2ي�ستخدم طرق غري لفظية للتوا�صل ك�أن ي�شري
�إىل �شيء معني

 . 2-1ي�ستطيع م�سك قطعة �صغرية من الطعام
و�أكلها (خبز)

ا�سم الن�شاط� :أتذوق الطعام

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أغري مالب�سي مبفردي

كر�سي الطعام ،ب�سكويت

الأدوات:

التطبيق:

التطبيق:

ال �شيء

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا وت�ضع
�أمامه الطعام على الطاولة اخلا�صة به.
مت�سك بيدها الطعام اخلا�ص بها و تبد�أ ب�أكله �أمامه.
ت�شجع الطفل على م�سك الب�سكويت اخلا�ص به بيده
و حماولة و�ضعه يف فمه و تذوقه.

ت�ضع املربية الطفل على طاولة التغيري بحذر وتبد أ�
بنزع مالب�س الطفل و تقول� “ :أعطني قدمك ،هيا
�أعطني قدمك”.
ت�سال املربية الآن �سرنتدي احلذاء �أين احلذاء؟
تراقب املربية �إ�شارة الطفل حلذائه بعد �س�ؤالها عن
�أين احلذاء

توجيه:

ميكن �أن ت�شجع الطفل على التذوق عن طريق
و�ضع قطعة يف فمه ،فعندما تعجبه �سيحاول مد يده
و م�سكها لي�أكلها.
اختيار طعام ي�ستطيع الطفل �أن مي�سكه بيده مثل
الب�سكويت اخلا�ص بالأطفال.

اجلانب املعريف

 . 5-2يحب �أن ينظر �إىل �صور يف كتاب ما

ا�سم الن�شاط :كتابي الكبري امل�صور

الأدوات:

كتاب يحتوي على �صور وا�ضحة كبرية،

التطبيق:

جتل�س املربية بو�ضع مريح وت�ضع الطفل على ح�ضنها
ومت�سك بالكتاب وتبد�أ بقراءة الق�صة م�شري ًة �إىل �صور
الأحداث التي تتحدث عنها ثم تعطي املربية الطفل
الفر�صة للنظر �إىل ال�صورة ثم ت�س�أل الطفل مث ًال� :أين
القطة؟ و تنتظر ردة الفعل،و تعزز ردة الفعل وتقول:
(�صح ،هذه القطة) وت�شري �إليها.

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .1-3ينتبه �إىل �ضحك الأطفال من حوله.
تالحظ املربية الطفل وهو ينتبه �إىل �ضحك
الأطفال من حوله يف مواقف متعددة

توجيه:

ميكن �أن حت�رض املربية الق�صة بنف�سها عن طريق ر�سم
ال�صور التي تريد الرتكيز عليها.
يجب ان ال يكون يف ال�صفحة الواحدة مثريات
كثرية،
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التا�سع
ال�شهر الأول
ال�شهر

											
ال�شهر التا�سع

الأ�سبوع الأول

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 .3-1ي�رشب ب�شكل جيد من الك�أ�س مع قليل من
امل�ساعدة

. 6-2يتمكن من الإنحناء دون �أن يفقد توازنه

ا�سم الن�شاط :ام�سك الك�أ�س

ا�سم الن�شاط� :صندوق الألعاب

الأدوات:

الأدوات:

ك�أ�س ال�رشب اخلا�ص بالطفل

مفر�ش� ،صندوق �ألعاب غري قابلة للك�رس

التطبيق:

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل يف ح�ضها و حتمل ك�أ�س ماء
وتقربه من فمه و ت�ساعده على حمل الك�أ�س و
ال�رشب با�ستقاللية �أثناء ح�ضنها له.

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش وتقوم ب�إلقاء كل
الألعاب على املفر�ش ثم تبد�أ مب�ساعدة الطفل على
�إعادة الألعاب داخل ال�صندوق
تراقب املربية الطفل وهو ينحي اللتقاط اللعبة عن
الأر�ض

اجلانب املعريف

.1-3يربط بني تدفق احلليب ورفع زجاجة احلليب.
تالحظ املربية �أن الطفل يربط بني تدفق احلليب
ورفع زجاجة احلليب

اجلانب اللغوي

مهارات حركية �صغرية

 .7-1يلتقط الأ�شياء ويجذبها نحوه

ا�سم الن�شاط :لعبتي املف�ضلة

الأدوات:

فر�شة�,ألعاب حمفزة ومف�ضلة لدى الطفل (3- 2
�ألعاب)

التطبيق:

ت�ضع املربية الألعاب �أمام الطفل على الأر�ض
وتقوم بالتقاط اللعبة �أمامه ومت�سك بيده لكي يلتقط
اللعبة املف�ضلة لديه ويجلبها نحوه ثم حتفزه على
و�ضعها و التقاط الأخرى وتتحدث عن اللعبة
الأخرى ثم ترتكه مع الألعاب وحده ،على �أن
تراقبه عن بعد طوال الوقت.
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 .4-2يبد�أ يف تكوين وجتريب بع�ض املقاطع

ا�سم الن�شاط :لغتي اجلميلة

الأدوات:

�صورة عائلة

التطبيق:

تعطي املربية الطفل ال�صورة ليتفح�صها وت�شري ل�صورة
(ماما) وتلفظ مقاطع الكلمة (ماما)وترددها
وت�شري �إىل �صورة (بابا) وتلفظ مقاطع الكلمة(بابا)
وترددها.
تالحظ املربية الطفل وهو يردد مقاطع للكلمات.
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ال�شهر التا�سع

			

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .2-3يتوقف عن اللعب عندما يعب�س مقدمة
الرعاية يف وجهه

الأ�سبوع الثاين

مهارات حركية كبرية

 .7-2يدير ج�سمه ناظر ًا ب�أكرث من اجتاه �أثناء التقاطه
ل�شيء من الأر�ض	

ا�سم الن�شاط� :أ�رضب اللعبة

الأدوات:
لعبة �صغرية

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف مكان خم�ص�ص للعب ثم
تعطي الطفل اللعبة
�إذا بد�أ الطفل ب�رضب اللعبة على الأر�ض والحظ
�أن املربية غري را�ضية عن ت�رصفه �سوف يتوقف عن
ذلك وهو يراقب �إنفعاالتها

ا�سم الن�شاط :امالء ال�صندوق

الأدوات:

�صندوق عدد �,2ألعاب ,مفر�ش

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الأر�ض و ت�ضع ال�صندوقني
�أمامه ثم ت�ضع الألعاب �أمامه ب�شكل ع�شوائي ثم تبد�أ
يو�ضع الألعاب مع الطفل داخل ال�صندوق
تالحظ الطفل وهو يدير ج�سمه ناظر ًا ب�أكرث من اجتاه
�أثناء التقاطه للألعاب من الأر�ض

مهارات حركية �صغرية
 .7-1يلتقط الأ�شياء ويجذبها نحوه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :لعبتي املف�ضلة

فر�شة�,ألعاب حمفزة ومف�ضلة لدى الطفل (3- 2
�ألعاب)

التطبيق:

ت�ضع املربية الألعاب �أمام الطفل على الأر�ض وتقوم
بالتقاط اللعبة �أمامه ومت�سك بيده لكي يلتقط اللعبة
املف�ضلة لديه ويجلبها نحوه .
ثم حتفزه على و�ضعها و �إلتقاط الأخرى وتتحدث
عن اللعبة الأخرى ثم ترتكه مع الألعاب وحده،
على �أن تراقبه عن بعد طوال الوقت
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اجلانب اللغوي

ال�صحة وال�سالمة العامة

 5-2يجمع مقطعني مت�شابهني مع ًَا

 .3-1ي�رشب ب�شكل جيد من الك�أ�س مع قليل
من امل�ساعدة

ا�سم الن�شاط :ماذا ن�سمي هذا؟

ا�سم الن�شاط :ام�سك الك�أ�س

الأدوات:

الأدوات:

�صور لأفراد عائلة الطفل,مفر�ش

ك�أ�س ال�رشب اخلا�ص بالطفل

التطبيق:

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على املفر�ش وت�ضع ال�صور
بالقرب منه ثم تالحظ الطفل وهو يبد�أ بتفح�ص
ال�صور ومت�سك �صورة للأم �أو الأب وتقربها منه
وتقول( :بابا – ماما – دادا) وتكررها
يبد�أ الطفل بتقليد الكلمة قائ ًال(:بابا – ماما –
دادا)

جتل�س املربية الطفل يف ح�ضها و حتمل ك�أ�س ماء
و تقربه من فمه و ت�ساعده على حمل الك�أ�س و
ال�رشب ب�إ�ستقاللية �أثناء ح�ضنها له

اجلانب املعريف

 .2-3يربط بني ال�رضب على الطاولة بامللعقة
و�إ�صدار ال�صوت

ا�سم الن�شاط :كيف ن�صنع املو�سيقى؟

الأدوات:

�صحن معدين,مكعب �أو �أي �أداة ممكن �أن ت�صنع
�صوت عندما تقع على ال�صحن,كر�سي خا�ص
بالطفل

		
التطبيق:

ت�أخذ املربية الطفل �إىل املكان املخ�ص�ص وت�ضعه
يف الكر�سي ثم ت�ضع ال�صحن �أمامه وتقوم ب�رضب
ال�صحن باملكعب حتى ي�صدر �صوت ثم ت�ضع املكعب
�أمامه وتراقب الطفل ماذا �سيفعل باملكعب
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .3-3يظهر �ضيق ًا ( عدم ارتياح ) �إذا كان مقدمة
الرعاية مت�ضايق ًا (عاب�س ًا)
تالحظ املربية �أن الطفل يظهر عدم الإرتياح �إذا كان
�سلوك املربية يختلف عما �إعتاد عليه من �إهتمام
من قبل

139
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الأ�سبوع ا لثالث

مهارات حركية كبرية

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .8-2يتمكن من الزحف على بطنه

الأدوات:

. 3-1ي�رشب ب�شكل جيد من الك�أ�س مع قليل من
امل�ساعدة

ا�سم الن�شاط� :أمد يدي

ا�سم الن�شاط :ام�سك الك�أ�س

الأدوات:

فر�شة�،ألعاب

ك�أ�س ال�رشب اخلا�ص بالطفل

التطبيق:

التطبيق:

ن�ضع املربية الطفل على الفر�شة على بطنه وت�ضع
الألعاب �أمامه و ت�شجعه على الو�صول �إليها
وكلما ي�صل �إليها حتركها املربية ابعد قلي ًال حتى
يحاول �أن ي�صل �إليها.
تراقب املربية الطفل وهو يزحف على بطنه

جتل�س املربية الطفل يف ح�ضها و حتمل ك�أ�س ماء
و تقربه من فمه و ت�ساعده على حمل الك�أ�س و
ال�رشب با�ستقاللية �أثناء ح�ضنها له

اجلانب املعريف

 .3-3يربط بني (رمي الألعاب من ال�رسير
واحل�صول على �إنتباه الآخرين).
تراقب املربية الطفل وهو يربط بني (رمي الألعاب
من ال�رسير واحل�صول على �إنتباه الآخرين)

مهارات حركية �صغرية

 .8-1ي�شري ب�إ�صبــع واحــــد نحو ما يريد

ا�سم الن�شاط :ماذا تريد �أن ت�أكل؟

اجلانب اللغوي

. 6-2يجمع مقطعني غري مت�شابهني مع ًَا

الأدوات:

�صنية ,جمموعة من الفواكه مثل التفاح و املوز و
الربتقال

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف املنطقة املخ�ص�صة �أو على
الكر�سي وت�ضع �صينية الفواكه �أمامه ثم ت�سمح للطفل
بتفح�ص ومل�س الفواكه وتعيد الفواكه �إىل ال�صينية ثم
ت�ستجيب املربية للطفل عندما ي�شري ب�إ�صبــعه نحو ما
يريد من الفواكه
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الأدوات:

ا�سم الن�شاط :ماذا ا�سمع؟

لعبة ( دمية ) ،كر�سي الطفل.

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على املفر�ش وت�ضع اللعبة
بالقرب منه ثم تالحظ الطفل وهو يبد�أ باللعب
باللعبة ( الدمية ) يتفح�صها ثم مت�سك اللعبة
وتقربها من الطفل وتكرر مقاطع ( بو) (بو)
يبد�أ الطفل بتقليد الكلمة قائال( :بوبو)
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .4-3ينتبه �إىل تعبريات الآخرين التي تدل على
عدم االرتياح.
تالحظ املربية �أنه عندما ي�شاهد الطفل طفل �أخر يبكي
ينظر �إىل الطفل الباكي وقد يدفعه ذلك �إىل البكاء

الأ�سبوع الرابع

مهارات حركية كبرية

.9-2يتمكن من اجللو�س على ركبتيه ب�إ�سناد ب�سيط
لظهره

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �شاطر

�سلة كبرية تكون حافتها منخف�ضة ،كرات ملونة
متو�سطة احلجم ،فر�شة �أر�ضية

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة وت�ضع �أمامه
ال�سلة والكرات ومت�سك ب�إحدى الكرات وت�ضعها
يف ال�سلة �أمام الطفل ثم تعطي الطفل كرة وت�شجعه
على و�ضعها يف ال�سلة .وهو يجل�س على ركبتيه
م�سند ًا ظهره

مهارات حركية �صغرية

 .8-1ي�شري ب�إ�صبــع واحــــد نحو ما يريد

ا�سم الن�شاط :ماذا تريد �أن ت�أكل؟

الأدوات:

�صنية نظيفة ومعقمة,جمموعة من الفواكه مثل
التفاح و املوز و الربتقال

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف املنطقة املخ�ص�صة �أو على
الكر�سي وت�ضع �صينية الفواكه �أمامه ثم ت�سمح للطفل
بتفح�ص ومل�س الفواكه وتعيد الفواكه �إىل ال�صينية.
ت�ستجيب املربية للطفل عندما ي�شري ب�إ�صبــعه نحو ما
يريد من الفواكة
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .1-4يظهر اخلوف من الغرباء عند اختفاء مقدمة
الرعاية عن نظره (�أن يتخل�ص تدريجي ًا من اخلوف
من الغرباء)

 .3-1ي�رشب ب�شكل جيد من الك�أ�س مع قليل
من امل�ساعدة

ا�سم الن�شاط :ام�سك الك�أ�س

الأدوات:

تالحظ املربية �أن الطفل يظهر علية اخلوف من
وجود الغرباء دون وجود املربية .

ك�أ�س ال�رشب اخلا�ص بالطفل

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل يف ح�ضها و حتمل ك�أ�س ماء
وتقربه من فمه و ت�ساعده على حمل الك�أ�س و
ال�رشب با�ستقاللية �أثناء ح�ضنها له

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 2-4يبكي عندما ي�أخذ طفل �أخر لعبته ولكن
يتوقف عندما يقدم مقدمة الرعاية لعبه �أخر.

اجلانب املعريف

. 1-4يتح�س�س/يفرك ب�أ�صابعه و�سادة خمملية
ناعمة

ا�سم الن�شاط :ما يلم�س يدي؟

تالحظ املربية بكاء الطفل عندما ي�أخذ طفل �أخر
لعبتة و يتوقف عن البكاء عندما تقدم له املربية
لعبة �أخرى .

الأدوات:

و�سادة ناعمة

التطبيق:

توفر املربية و�سادة ناعمة للطفل يعتاد على مل�سها
تالحظ املربية الطفل وهو يتح�س�س يفرك ب�أ�صابعه
الو�سادة

اجلانب اللغوي

 . 7-2يقلد الأ�صوات التي ي�سمعها
تالحظ املربية الطفل وهو يقلد الأ�صوات التي
ي�سمعها يف مواقف متعددة
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العا�رش
ال�شهرالأول
ال�شهر
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الأ�سبوع الأول

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 .10-2يطور مهارات يف الزحف (ب�أكرث من
طريقه)

. 4-1مي�سك امللعقة كمحاولة للأكل

ا�سم الن�شاط :ملعقتي اجلميلة

ا�سم الن�شاط :احلق اللعبة

الأدوات:

الأدوات:

كر�سي الطعام,طبق الطفل و طعامه,ملعقة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا وت�ضع
�أمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.
تقول للطفل :هيا نقول ب�سم اهلل و تبد�أ ب�إطعام
الطفل و ت�شجعه على حماولة الأكل مبفرده .

لعبة تتحرك

التطبيق:

ت�أخذ املربية الطفل �إىل املنطقة املخ�ص�صة وجتل�س
الطفل على الأر�ض ثم ت�ضع اللعبة مبكان قريب من
الطفل بحيث يرى اللعبة وتلفت نظره �إىل اللعبة
وهي تراقب الطفل وهو يحبو لي�صل �إىل اللعبة

توجيه:

يجب على املربية �أن ت�شجعه على الأكل مبفرده
وال تتجهم يف وجهه �إن مل ي�ستطع �أو �إن �أحدث
فو�ضى ،فيكفي �أن مي�سك بامللعقة و الدق بها
على الطاولة �إن �أحب.

اجلانب املعريف

مهارات حركية �صغرية

 . 9-1ي�صفق مقلد ًا بكلتا يديه

. 2-4ي�ستخدم تعبريات الوجه للتعبري عن رف�ضه
لطعام معني.
تراقب املربية الطفل وهو ي�ستخدم تعبريات الوجه
للتعبري عن رف�ضه لطعام معني

ا�سم الن�شاط :ماذا �أفعل الآن؟

الأدوات:

مو�سيقى �إيقاعية منا�سبة للأطفال،كر�سي الطفل.

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام الطفل وعلى م�ستوى نظره.
تبد�أ بالت�صفيق وتقول �( :أنا �أ�صفق� ،أ�صفق).
ثم مت�سك يدي الطفل وت�ساعده على الت�صفيق ،وهي
تكرر قولها( :هيا �صفق� ،صفق).
ت�ضع املو�سيقى وت�صفق �أمام الطفل مع الإيقاع.
ونكرر هذا التمرين خالل اليوم عدة مرات.

توجيه:

يجب �أن تكرر املربية الكلمة التي تريد �أن يكت�سبها
الطفل كلما تقوم بفعل احلركة املنا�سبة ،حتى يتم
الربط بني احلركة والكلمة.
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اجلانب املعريف

 .3-4يحاول ويحب تلم�س الطعام بيديه

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :بيدي �آكل

كر�سي الطعام � ،صحن بال�ستيكي خا�ص بالأطفال،مريلة
�أطفال.

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على كر�سي الطعام بعد �أن ت�ضع
طعام الطفل يف �صحنه و تلب�سه املريلة و تقول له:
هيا نقول ب�سم اهلل و ت�شجعه على مل�س الطعام و
الأكل بيده  ,وو�ضعه يف فمه.
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اجلانب اللغوي

 8-2يكرر الأ�صوات التي ي�سمعها

ا�سم الن�شاط :ملن هذا ال�صوت؟

الأدوات:

							

مهارات حركية كبرية

 .10-2يطور مهارة يف الزحف (ب�أكرث من
طريقه)

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أحلق اللعبة

ت�سجيل لأ�صوات احليوانات ،مفر�ش

لعبة تتحرك

ت�سمع املربية الطفل الت�سجيل ل�صوت القطة(مث ًال)
تقول له :ما هذا ؟ هذا �صوت القطة وتقوم هي
بالتقليد ل�صوت القطة وت�شجع الطفل على تقليده
وتكرر املحاولة �أكرث من مرة
ثم ت�سمع الطفل �صوت ثاين مثل �صوت الكلب
وتقول له هذا كلب وتقوم هي بتقليد ال�صوت
وت�شجع الطفل على تقليده تراقب املربية الطفل
وهو يكرر الأ�صوات التي ي�سمعها

ت�أخذ املربية الطفل �إىل املنطقة املخ�ص�صة وجتل�س
الطفل على الأر�ض وت�ضع اللعبة مبكان قريب من
الطفل بحيث يرى اللعبة ثم تلفت نظرة �إىل اللعبة
وتراقب املربية الطفل وهو يحبو لي�صل �إىل اللعبة

التطبيق:

الأ�سبوع الثاين

التطبيق:

مهارات حركية �صغرية

 .9-1ي�صفق مقلد ًا بكلتا يديه

ا�سم الن�شاط :ماذا افعل الآن؟

الأدوات:

مو�سيقى،كر�سي الطفل.

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام الطفل وعلى م�ستوى نظره.
تبد�أ بالت�صفيق وتقول �(:أنا �أ�صفق� ،أ�صفق) .
ثم مت�سك يدي الطفل وت�ساعده على الت�صفيق ،وهي
تكرر قولها( :هيا �صفق� ،صفق) .
ت�ضع املو�سيقى وت�صفق �أمام الطفل مع الإيقاع.
ونكرر هذا التمرين خالل اليوم عدة مرات.

توجيه:

يجب �أن تكرر املربية الكلمة التي تريد �أن يكت�سبها
الطفل كلما تقوم بفعل احلركة املنا�سبة ،حتى يتم
الربط بني احلركة والكلمة.
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اجلانب اللغوي

ال�صحة وال�سالمة العامة

 . 9-2قد يتمكن من لفظ الكلمة الأوىل

 .4-1مي�سك امللعقة كمحاولة للأكل

ا�سم الن�شاط :ملعقتي اجلميلة

ا�سم الن�شاط :كلماتي الأوىل

الأدوات:

الأدوات:

كر�سي الطعام ،ملعقة املربية ،طبق الطفل و
طعامه ،ملعقة الطفل

ال �شيء

التطبيق:

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا
ت�ضع �أمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.
تقول للطفل هيا نقول ب�سم اهلل و تبد�أ ب�إطعام الطفل
و ت�شجعه على حماولة الأكل مبفرده .

ت�ضع املربية الطفل على كر�سيه اخلا�ص وجتل�س �أمام
الطفل وت�صدر �أ�صوات مثل ( ب ،م ،ت ،د)
كلما يحاول الطفل �إ�صدار �أي �صوت مثل (ب)
متيده وتقول “ :بابا” وهكذا تبع ًا لل�صوت الذي
ي�صدره م�ستمتع بذلك.

توجيه:

يجب على املربية �أن ت�شجعه على الأكل مبفرده
وال تتجهم يف وجهه �إن مل ي�ستطع �أو �إن �أحدث
فو�ضى ،فيكفي �أن مي�سك بامللعقة و الدق بها
على الطاولة �إن �أحب.

املهارات االجتماعية – االنفعالية
اجلانب املعريف

. 3-4يجفل �أو يخاف من �صوت مفاجئ ولكن
حمله من قبل مقدمة الرعاية ي�شعره باالرتياح

 . 1-5يحمل املنديل ويفرك به �أنفه بعد �أن يراك
تنظف �أنفك

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أين �أنفي؟

منديل ورقي للطفل و �آخر للمربية

التطبيق:

حتمل املربية مندي ًال و تعطي الطفل منديال �آخر
تقوم املربية بحمل املنديل وت�ستخدمه يف تنظيف
انفها
تراقب املربية الطفل وهو يحمل املنديل ويفرك به
�أنفه

152

ا�سم الن�شاط :ال�صوت الرنان

الأدوات:

جر�س ،الكر�سي اخلا�ص بالطفل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف الكر�سي اخلا�ص به ومت�سك
اجلر�س وحتركه ب�شكل مفاجئ م�صدر �صوت ًا عالي ًا ،قد
يجفل عند �سماع �صوت اجلر�س ب�شكل مفاجئ
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .4-4يبت�سم للوجوه امل�ألوفة ويحدق يف وجوه
الغرباء
تالحظ املربية �أن الطفل يبت�سم للوجوه امل�ألوفة
والتي اعتاد عليها و�إذا ما �أتى زائر غريب �ستالحظ
املربية �أن الطفل ميعن النظر به

		

الأ�سبوع الثالث

مهارات حركية كبرية

 . 11-2يتمكن من القفز قفزات �صغرية وهو
يف و�ضع عامودي على �سطح ثابت مب�ساعدة
(الكراجة)

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �أقفز

لعبة ت�صدر �صوت ،كراجة الطفل

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف كراجته اخلا�صة به وت�ضع اللعبة
�إىل الأعلى على م�سافة قريبة من الطفل وحترك
اللعبة م�صدرة �صوت ًا وت�شجع الطفل على القفز �إىل
الأعلى وهو يف الكراجة ومد يده ليم�سك اللعبة .

مهارات حركية �صغرية
 .10-1يرمي بالألعاب ب�شكل متعمد

ا�سم الن�شاط :هيا نفرغ ال�صندوق

الأدوات:

مفر�ش�,صندوق �ألعاب غري قابلة للك�رس

التطبيق:

ت�ضع الطفل على الأر�ض وتبد�أ املربية بحمل دمية
ورميها على الأر�ض ثم يبد�أ الطفل بحمل الألعاب
ورميها على الأر�ض
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .5-4يظهر قلق االنف�صال عندما تغادر �أمه
احل�ضانة (يتخل�ص تدريجي ًا من قلق االنف�صال).
تراقب املربية الطفل وهو يظهر قلق االنف�صال
عندما تغادر �أمه احل�ضانة

. 4-1مي�سك امللعقة كمحاولة للأكل

ا�سم الن�شاط :ملعقتي اجلميلة

الأدوات:

كر�سي الطعام ،طبق الطفل و طعامه,ملعقة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا
ت�ضع �أمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.
تقول للطفل هيا نقول ب�سم اهلل و تبد�أ ب�إطعام الطفل
و ت�شجعه على حماولة الأكل مبفرده .

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 . 6-4يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه
مقدمة الرعاية وحتمله
تالحظ املربية �أنه يف حال ان بد�أ الطفل بالبكاء
تقرتب املربية من الطفل وحتمله ،تالحظ املربية �أن
الطفل يتوقف عن البكاء

توجيه:

يجب على املربية �أن ت�شجعه على الأكل مبفرده وال
تتجهم يف وجهه �إن مل ي�ستطع �أو �إن �أحدث فو�ضى،
فيكفي �أن مي�سك بامللعقة و الدق بها على الطاولة
�إن �أحب.

اجلانب اللغوي

 .1-3ي�ضع �صفحه الكتاب يف فمه عندما حتمله
�أمه هو والكتاب

ا�سم الن�شاط :ق�صة عن الفواكه

الأدوات:

ق�صة كبريه عن الفواكه

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف ح�ضنهاوتبد�أ بعر�ض ال�صور عليه
وت�سمح للطفل �أن يلم�س ال�صورة
�ستالحظ �أن الطفل يحب �أن مي�سك �صفحات الكتاب
وي�ضعها يف فمه
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الأ�سبوع الرابع

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 . 4-1مي�سك امللعقة كمحاولة للأكل

 .11-2يتمكن من القفز قفزات �صغرية وهو
يف و�ضع عامودي على �سطح ثابت مب�ساعدة (
الكراجة)

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :ملعقتي اجلميلة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �أقفز

كر�سي الطعام ،طبق الطفل و طعامه ،ملعقة

التطبيق:

لعبة ت�صدر �صوت ،كراجة الطفل

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا وت�ضع
�أمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.
تقول للطفل  :هيا نقول ب�سم اهلل .
تبد�أ ب�إطعام الطفل و ت�شجعه على حماولة الأكل
مبفرده وال متنعه.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل يف كراجته اخلا�صة به وت�ضع اللعبة
�إىل الأعلى على م�سافة قريبة من الطفل وحترك
اللعبة م�صدرة �صوت ًا
ت�شجع الطفل على القفز �إىل الأعلى وهو يف
الكراجة ومد يده ليم�سك اللعبة .

توجيه:

يجب على املربية �أن ت�شجعه على الأكل مبفرده
وال تتجهم يف وجهه �إن مل ي�ستطع �أو �إن �أحدث
فو�ضى ،فيكفي �أن مي�سك بامللعقة و الدق بها
على الطاولة �إن �أحب.

مهارات حركية �صغرية

 .11-1يحاول �أن يتحكم بامللعقة و ي�أكل
بيديه

ا�سم الن�شاط :ملعقتي اجلميلة

الأدوات:

ملعقة منا�سبة للطفل-كر�سي الطعام

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على كر�سي الطعام وتثبته جيد ًا.
ت�ضع طبق الطعام �أمامه على الطاولة.
تعطي الطفل ملعقته اخلا�صة به و تقول له  :هيا
نقول ب�سم اهلل و ت�شجعه على و�ضع امللعقة يف
الطعام وحماولة حمل الطعام بها،وت�شجعه على
�أن ي�أكل بيده �إذا كانت نوعية الطعام ت�سمح بذلك
(التقاط قطع من ال�صحن)
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اجلانب املعريف

 .3-5يزيل املعيقات من �أمامه (مثل �أيدي
الرا�شدين) والتي حتول بينه و بني الأِ�شياء التي
يرغب يف الو�صول �إليها

ا�سم الن�شاط :لعبتي املف�ضلة

الأدوات:

بع�ض ًا من �ألعاب الطفل املف�ضلة

التطبيق:

ت�ضع املربية �أمام الطفل بع�ض ًا من �ألعابه املف�ضلة
وت�ضع يدها على اللعبة املف�ضلة للطفل
تالحظ املربية الطفل وهو يحاول �إبعاد يدها عن
اللعبة للو�صول لها
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

اجلانب اللغوي

.2-3ي�أخذ الكتاب من الأم وي�رضبه على الأر�ض.
تالحظ املربية �أن الطفل قد ي�رضب الكتاب على
الأر�ض �أحيان ًا

 .8-4ي�ضحك عندما يتم التفاعل معه

ا�سم الن�شاط :هيك بيطريوا الع�صافري

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

جتل�س املربية قبالة الطفل �إما على الأر�ض �أو على
الكر�سي وتبد�أ بالغناء مع �أداء احلركات �أمامه.
تغني مرة �أخرى ومت�سك بيدي الطفل لتعلمه
احلركات
تكررها مع الطفل مرتني �إىل ثالث مرات.
تغنيها و تكرار احلركات �أمام الطفل و ت�شجعه على
�أداء احلركات وحده.
ت�ضحك املربية وي�ضحك الطفل

توجيه:

تكرر الأغنية �أمام الطفل و ت�ساعده على تعلم
احلركات طاملا هو م�ستمتع بذلك.

املهارات االجتماعية – االنفعالية
 .7-4يطور م�شاعر التعلق نحو �شخ�ص �أو �أكرث .
تالحظ املربية تعلق الطفل ب�أ�شخا�ص حمددين.
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الأ�سبوع الأول

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

. 5-1يحمي نف�سه من الوقوع.
تراقب املربية الطفل وهو يحمي نف�سه من الوقوع يف
مواقف متعددة

 .12-2يحافظ على قدميه بو�ضعية الوقوف
وب�شكل ثابت

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أ�شد قدمي

ال �شيء

اجلانب املعريف

التطبيق:

. 1-6ي�صفق بيديه بعد ر�ؤيته للكبار ي�صفقون
للمو�سيقى

مت�سك املربية مبع�صمي الطفل مع الكفني وت�شد
الطفل برفق �إىل الإمام و ت�شجعه على �شد ج�سمه
للأمام حتى يجل�س ثم ت�ساعده على الوقوف.
مت�سكه لثواين ومن ثم تدعه يجل�س.
تكرر التمرين  4- 3مرات.

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أ�صفق و �أنتظر

ال�شيء

التطبيق:

توجيه:

يجب �أن تنتبه املربية على طريقة م�سك الطفل وال
ت�شده بقوة حتى ال ت�ؤذيه.

مهارات حركية �صغرية

.11-1يحاول �أن يتحكم بامللعقة و ي�أكل بيديه

ا�سم الن�شاط :ملعقتي اجلميلة

الأدوات:

ملعقة ,كر�سي الطعام

تقف املربية عند مدخل منطقة الإ�ستقبال وعند
جميء الأطفال ت�صفق بيديها بهدوء مغنية لكل طفل
على حدا:
(�أ�صفق �أ�صفق بيدي فرح ًا بفادي
�أنتظر �أنتظر فادي �أن ي�صفق يل � ,أن ي�صفق
يل)........
ت�شجع املربية الطفل الذي غنت لإ�سمه �أن ي�صفق .

اجلانب اللغوي

.3-3يجعد بيده �صفحات الكتاب عند القراءة له

ا�سم الن�شاط :ال�صور اجلميلة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على كر�سي الطعام وتثبته جيد ًا
وت�ضع طبق الطعام �أمامه على الطاولة وتعطي
الطفل ملعقته اخلا�صة به
ت�شجعه على و�ضع امللعقة يف الطعام وحماولة
حمل الطعام بها ،وكيف ت�ضعها يف الطعام و
ت�ضعها يف فمه
وت�شجعه على �أن ي�أكل بيده �إذا كان نوعية
الطعام ي�سمح بذلك  ( .التقاط قطع من ال�صحن)
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الأدوات:

ق�صة م�صورة ب�صور كبرية

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل �أمامها وتبدْ �أ بفتح الق�صة وهي
تقول اليوم �سوف نقر�أ هذه الق�صة اجلميلة.
تبد�أ املربية بالقراءة وعر�ض ال�صور على الطفل
تالحظ املربية الطفل وهو مي�سك بالق�صة ويقلب
�صفحاتها وقد يجعدها.
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ال�شهر احلادي ع�رش
		

املهارات االجتماعية – االنفعالية

الأ�سبوع الثاين

مهارات حركية كبرية

 .1-5يلم�س طفل �آخر يجل�س بقربه

 .12-2يحافظ على قدميه بو�ضعية الوقوف
وب�شكل ثابت

ا�سم الن�شاط� :أحب �صديقي

الأدوات:

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أ�شدّ قدمي

ال �شيء

ال �شيء

التطبيق:

التطبيق:

مت�سك املربية مبع�صمي الطفل مع الكفني وت�شد
الطفل برفق �إىل الأمام و ت�شجعه على �شد ج�سمه
للأمام حتى يجل�س ثم ت�ساعده على الوقوف.
مت�سكه لثواين ومن ثم تدعه يجل�س.
تكرر التمرين  4- 3مرات.

جتل�س املربية الأطفال قرب بع�ضهم وت�ضع عدد
من الألعاب بني يدي الأطفال وت�شجعهم على
اللعب
تالحظ املربية �أنه �أثناء اللعب يقوم الطفل مبد
يده وم�سك الطفل الذي يجل�س بقربه

توجيه:

يجب �أن تنتبه املربية على طريقة م�سك الطفل وال
ت�شده بقوة حتى ال ت�ؤذيه.

املهارات االجتماعية – االنفعالية

. 2-5ي�رصخ ويحاول االبتعاد عندما يزحف طف ًال
�آخر باجتاهه
تالحظ املربية �أنه �أثناء اللعب قد يقوم الطفل
بال�رصاخ عندما يزحف طفل �آخر باجتاهه .

مهارات حركية �صغرية

 .12-1يحاول �أن يرفع امللعقة �إىل فمه لإطعام
نف�سه

ا�سم الن�شاط :ملعقتي اجلميلة

الأدوات:

كر�سي الطعام  ،طبق الطفل و طعامه ،ملعقة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا
ت�ضع �أمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.
تبد�أ ب�إطعام الطفل و ت�شجعه على حماولة رفع
امللعقة �إىل فمه و الأكل مبفرده.

توجيه:

يجب على املربية �أن ت�شجعه على الأكل مبفرده
وال تتجهم يف وجهه �إن مل ي�ستطع �أو �إن �أحدث
فو�ضى
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ال�صحة وال�سالمة العامة

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .5-1يحمي نف�سه من الوقوع.
تراقب املربية الطفل وهو يحمي نف�سه من الوقوع يف
مواقف متعددة

 .3-5يدفع الكره باجتاه طفل �آخر

الأدوات:

اجلانب املعريف

ا�سم الن�شاط� :أمرر الكرة

فر�شة ،كرة

 .2-6يحرك يديه م�ؤ�رش ًا (باي باي)

التطبيق:

ا�سم الن�شاط :باي باي ماما

ت�ضع املربية طفلني على الفر�شة بو�ضع اجللو�س
على �أن يكونوا متقابلني وتعطي طفل كرة
بحيث يتمكن كل منهما ،دفع الكرة للآخر،
وترتكهما مع ًا مع املراقبة امل�ستمرة.

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

ت�شجع املربية الطفل �أن يقول باي باي ملاما قبل
ذهابها
متثل املربية وداع الأم بالتلويح باليد و ت�شجع الطفل
�أن يلوح باي باي ملاما.

اجلانب اللغوي
 .1-4يفتح عينيه وي�ضحك عندما تلعب معه

ا�سم الن�شاط�:صندوق �صورتي

الأدوات:

�صندوق،مر�آة

التطبيق:

ت�ضع املربية املر�آة داخل ال�صندوق وتقول للطفل:
ماذا يوجد داخل ال�صندوق؟
ثم ت�شجع الطفل على فتح ال�صندوق تراقب املربية
الده�شة التي يبديها الطفل عندما يرى �صورته يف
املر�أة تكرر املربية الن�شاط
تعطي الطفل ال�صندوق حتى يكرر اللعبة بنف�سه و
تراقب املربية الطفل وهو يفتح عينيه وي�ضحك عندما
ي�شاهد �صورته يف ال�صندوق
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .4-5ينظر �إىل طفل �أخر وميد يده حماو ًال
م�سكه

ا�سم الن�شاط� :أم�سك �صديقي

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

جتل�س املربية الأطفال قرب بع�ضهم وت�ضع عدد
من الألعاب بني يديهم وت�شجعهم على اللعب
تالحظ املربية �أنه �أثناء اللعب ينظر الطفل �إىل
طفل �آخر وميد يده حماو ًال م�سكه.
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الأ�سبوع الثالث

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 .13-2يتمكن من الوقوف �إذا ما مت �إ�سناده

الأدوات:

 .5-1يحمي نف�سه من الوقوع
تراقب املربية الطفل وهو يحمي نف�سه من الوقوع يف
مواقف متعددة

ا�سم الن�شاط� :أنا �أقف

اجلانب املعريف

ال �شيء

 .3-6يربت على ظهر اللعبة متام ًا كما تربت �أنت
على ظهره

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على فر�شة ومت�سك كلتا يداه ثم
ترفع يديها �شيئ ًا ف�شيئ ًا معطية الطفل زمام الرفع مع
رفع ب�سيط من طرفها
يقف الطفل مم�سك ًا بطاولة �أو �شيء قريب

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أطعم اللعبة

لعبة الطفل  ،ملعقة

التطبيق:

مت�سك املربية اللعبة �أمام الطفل ومتثل �إطعامها
تربت املربية على ظهر اللعبة �أمامه وتالحظ املربية
الطفل وهو يقلد حركتها

مهارات حركية �صغرية

 12-1يحاول �أن يرفع امللعقة �إىل فمه لإطعام
نف�سه

ا�سم الن�شاط :ملعقتي اجلميلة

الأدوات:

كر�سي الطعام ،طبق الطفل و طعامه،ملعقة

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا وت�ضع
�أمامه طبق الطعام وتعطيه ملعقته بيده.
تبد�أ ب�إطعام الطفل و ت�شجعه على حماولة رفع
امللعقة �إىل فمه و الأكل مبفرده.

اجلانب اللغوي

 . 2-4يلوح بيده مقلد ًا حلركة �أمامه

ا�سم الن�شاط :باي باي ملاما

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

ت�شجع املربية الطفل �أن يقول باي باي ملاما قبل
ذهابها ومتثل املربية وداع الأم بالتلويح باليد و
ت�شجع الطفل �أن يلوح باي باي ملاما.

توجيه:

يجب على املربية �أن ت�شجعه على الأكل مبفرده وال
تتجهم يف وجهه �إن مل ي�ستطع �أو �إن �أحدث فو�ضى،
فيكفي �أن مي�سك بامللعقة و الدق بها على الطاولة
�إن �أحب.
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املهارات االجتماعية – االنفعالية

مهارات حركية كبرية

. 13-2يتمكن من الوقوف �إذا ما مت �إ�سناده

 .5-5ي�ستمتع باللعب مع انعكا�س �صورته
باملر�آة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :من �أنا ؟

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �أقف

ال �شيء

مر�آة خا�صة بالأطفال.

التطبيق:

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على فر�شة ومت�سك بيداها كلتا
يداه وترفع يديها �شيئ ًا ف�شيئ ًا معطية الطفل زمام
الرفع مع رفع ب�سيط من طرفها ثم يقف الطفل مم�سك ًا
بطاولة �أو �شيء قريب

تعلق املربية املر�آة منخف�ضة على حائط يف منطقة
احلوا�س.
ت�ضع �أطفال بالقرب من مكان املر�آة .
تنمذج الن�شاط ب�أن ت�ضع يدايها على �أعينها �أمام
املر�آة و تقول  :من �أنا؟
تفتح يديها �شيئ ًا ف�شيئ ًا  ,تنظر �إىل املر�آة و تقول �أنا
“فالنة” .
ت�شجع الأطفال بالدور على عمل الن�شاط ,ذكر
الإ�سم و ال�ضحك مع بقية �أطفال املجموعة.

املهارات االجتماعية – االنفعالية

.6-5يحب �أن يلعب وي�ستجيب ملبادرة مقدمة
الرعاية ( يعطي الألعاب للكبار وي�أخذها ب�شكل
متبادل

ا�سم الن�شاط� :ألعابي املتدحرجة

الأدوات:

�ألعاب ملونة و حجمها متو�سط مثل كرة  ،فر�شة
الأر�ضية.

التطبيق:

جتل�س املربية مقابل الطفل على الفر�شة وت�شجعه
على دحرجة الكرة بنف�سه باجتاهها ثم تعيدها له و
هكذا.

توجيه:

ميكن للمربية �إ�ستبدال الكرة ب�سيارة مث ًال �أو ب�أي لعبة
متدحرجة يحبها الطفل.
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الأ�سبوع الرابع

مهارات حركية �صغرية

 .13-1ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع �إن
�سقطت من يده

ا�سم الن�شاط :احللقات املركبة

الأدوات:

لعبة احللقات ،مفر�ش

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش يف املنطقة املخ�ص�صة
وجتل�س �أمامه وت�ضع اللعبة �أمامه ثم تبد�أ برفع
احللقات واحدة واحدة وت�ضعها على الأر�ض بجانب
الطفل ثم تعيد تركيب احللقات يف الق�ضيب ثم ترفع
احللقات مرة �أخرى وت�ضعها على الأر�ض و تدربه
على �أن مي�سك يده وي�ضع احللقة الأوىل.
تراقب الطفل وهو ينقل احللقات من يد لأخرى و
يتابع �إن �سقطت من يده
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اجلانب اللغوي

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .3-4يقلد الأم �أو املربية (يقبلها بعد تقبيله
مث ًال)

 .5-1يحمي نف�سه من الوقوع.
تراقب املربية الطفل وهو يحمي نف�سه من الوقوع
يف مواقف متعددة

الأدوات:

اجلانب املعريف

ال �شيء

 .1-7ي�ستجيب فور ًا عند مناداته ب�إ�سمه

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على كر�سيه بعد الإنتهاء من
الطعام  ،تبد�أ املربية بالغناء للطفل وتقرتب منه
وتقبله
تالحظ املربية الطفل وهو يقلد املربية ويقبلها عند
تقبيله

ا�سم الن�شاط :هيا نطعم احليوانات

الأدوات:
حو�ض �سمك

التطبيق:

ت�ستقبل املربية الطفل وتقول له �أه ًال و�سه ًال وتنادي
املربية الأطفال ب�أ�سمائهم
ي�ستجيب الطفل للمربية ثم ت�أخذ الطفل �إىل املنطقة
املخ�ص�صة والتي يوجد فيها حو�ض �سمك و
تنادى املربية الطفل ب�إ�سمة ي�ستجيب الطفل للمربية
وتطلب منه �أن ي�ضع قليل من الطعام املخ�ص�ص
لل�سمكة ،يف حو�ض ال�سمك
يراقب الأطفال ال�سمكة وت�شجهم املربية على
احلديث معها �سامي ماذا نقول لل�سمكة؟
تالحظ املربية �إ�ستجابة الطفل عند مناداته ب�إ�سمه

ا�سم الن�شاط� :أنا احبك

اجلانب املعريف
 .2-7ي�ستجيب لتعليمات من خطوة واحدة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أعطيني

مفر�ش� ،ألعاب.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش ومت�سك لعبة
الطفل وهي جال�سة �أمامه.
متد يدها للطفل مم�سكة باللعبة وتقول“ :
خذ،ام�سك” ت�شجع الطفل على مد يده والقب�ض
على اللعبة.
ترتك اللعبة معه لثواين ثم متد يدها وتقول:
“�أعطيني� ،أعطيني” وحترك كف اليد م�شرية حلركة
�أعطيني.
ثم تعيد الكرة من خطوة خذ وهكذا.
ت�ستمر بهذه اخلطوات طاملا الطفل م�ستمتع.

توجيه:

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .7-5ي�ستمتع باللعب بوجود �أطفال �آخرين
حوله

ا�سم الن�شاط :العب مع �أ�صدقائي

الأدوات:

فر�شة� ,ألعاب

التطبيق:

ت�ضع املربية طفلني �أو ثالث على الفر�شة بو�ضع
اجللو�س وت�ضع بالو�سط بع�ض الألعاب ويكون
الأطفال متقابلني بحيث كل منهم ي�ستطيع ر�ؤية
الآخر ،وترتكهم مع ًا مع املراقبة امل�ستمرة.

توجيه:

ميكن للمعلمة �أن ترتب كرا�سي الأطفال على �شكل
دائري بحيث يرى كل منهم الآخر ،وتعطي كل
منهم لعبة

ميكن تطبيق هذه اللعبة كل مرة بلعبة خمتلفة حتى
يبقى الطفل مهتم.
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الأ�سبوع الأول

ال�صحة وال�سالمة العامة

مهارات حركية كبرية

 .6-1يتناول طعام العائلة الإعتيادي.
تراقب املربية الطفل وهو يتناول طعام العائلة
الإعتيادي يف مواقف متعددة

.14-2يقف م�ستند ٌا �إىل الأ�شياء لثواين معدودة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :الوقوف احلر

طاولة

اجلانب املعريف

التطبيق:

. 3-7يبحث عن الأ�شياء التي تتدحرج بعيد ًا عنه
وتختفي

ت�ضع املربية الطفل �أمام الطاولة وترتكه لوحده ليقف
عند الطاولة دون م�ساعدة ولكن مع مراقبة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أين كرتي؟

�ألعاب ملونة و حجمها متو�سط مثل كرة  ،فر�شة

التطبيق:

جتل�س املربية الطفل على الفر�شة و ت�سنده وجتل�س
مقابله وت�شجعه على دحرجة الكرة بنف�سه بعيد ًا عنه
وتختفي وتتابع املربية الطفل وهو يبحث عن الكرة
التي اختفت من �أمامه

توجيه:

مهارات حركية �صغرية

 .13-1ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع �إن
�سقطت من يده

ا�سم الن�شاط :احللقات املركبة

الأدوات:

لعبة احللقات ,مفر�ش

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش يف املنطقة املخ�ص�صة
وجتل�س �أمامه وت�ضع اللعبة �أمامه وتبد�أ برفع
احللقات واحدة واحدة وت�ضعها على الأر�ض بجانب
الطفل ثم تعيد تركيب احللقات يف الق�ضيب
ثم ترفع احللقات مرة �أخرى وت�ضعها على الأر�ض
تدرب الطفل على �أن مي�سك يده وي�ضع احللقة
الأوىل
تراقب الطفل وهو ينقل احللقات من يد لأخرى و
يتابع �إن �سقطت من يده
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ميكن للمربية �إ�ستبدال الكرة ب�سيارة مث ًال �أو ب�أي لعبة
متدحرجة يحبها الطفل.

اجلانب اللغوي
 .4-4يبادل �إبت�سامة الكبار ب�إبت�سامة

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أم�شط �شعري

فر�شاة �شعر للمربية,فر�شاة �شعر للطفل ( فر�شاة خا�صة
بالأطفال)

التطبيق:

تقول املربية للطفل :هذه فر�شاة لل�شعر يجب �أن
يكون �شعرنا حلو ونظيف ,هكذا من�شط ال�شعر وتبت�سم
للطفل
�ستالحظ املربية �أن الطفل يبادلها الإبت�سامة
تعطى الفر�شاة للطفل حتى يحاول �أن مي�شط �شعره
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ال�شهر الثاين ع�رش

املهارات االجتماعية – االنفعالية

الأ�سبوع الثاين

مهارات حركية كبرية

 .15-2ي�ستطيع �أن يجر ردفيه �أو رجليه ومي�شي
م�شية الدب ب�شكل مت�سارع.
تالحظ املربية مدى متكن الطفل على �أن يجر
ردفيه �أو رجليه ومي�شي م�شية الدب ب�شكل
مت�سارع

 .1-6يتوجه �إىل مقدمة الرعاية عندما يتعر�ض
لأذى (ي�رضب ر�أ�سه ب�شيء)

تالحظ املربية �أن الطفل يتوجه نحوها عندما
يتعر�ض اىل الأذى .

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .6-1يتناول طعام العائلة االعتيادي.
تراقب املربية الطفل وهو يتناول طعام العائلة
الإعتيادي يف مواقف متعددة

مهارات حركية �صغرية

 .13-1ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع �إن
�سقطت من يده

ا�سم الن�شاط :احللقات املركبة

الأدوات:

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .2-6يظهر الإحتجاج عند مغادرة الأم ثم يعود
�إىل الهدوء مب�ساعدة مقدمة الرعاية

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :هيا ندخل

�أغنية “ هيا ندخل”

التطبيق:

ت�ستقبل املربية الطفل بابت�سامة جميلة وتبد�أ بالغناء
وهي ت�شري بيدها “ هيا ندخل”
تطلب من الطفل �أن يلوح بيده قائ ًال باي باي
ماما .
يف حال �أن بد�أ الطفل بال�رصاخ عند مغادرة الأم
تتحدث املربية مع الطفل ب�صوت هادئ ومت�سك
بالطفل وهي تغني و تدخل معه وت�شعره بالأمان
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لعبة احللقات ،مفر�ش

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على املفر�ش يف املنطقة
املخ�ص�صة وجتل�س �أمام الطفل ،ت�ضع اللعبة �أمام
الطفل وتبد�أ برفع احللقات واحدة واحدة وت�ضعها
على الأر�ض بجانب الطفل  ،ثم تعيد تركيب
احللقات يف الق�ضيب ثم ترفع احللقات مرة
�أخرى وت�ضعها على الأر�ض
تدرب الطفل على �أن مي�سك يده وي�ضع احللقة
الأوىل
تراقب الطفل وهو ينقل احللقات من يد لأخرى
و يتابع �إن �سقطت من يده

اجلانب املعريف

 .4-7يبحث عن الأ�شياء امل�ألوفة و التي اختفت
من �أمامه و لها مكان ثابت

ا�سم الن�شاط� :أبحث عن زجاجتي

الأدوات:

زجاجة احلليب.

التطبيق:

جتل�س املربية �أمام الطفل وتريه الزجاجة،تخفي
املربية الزجاجة من �أمامه ،تراقبه وهو يبحث عن
الزجاجة يف املكان الذي اعتاد �أن تو�ضع فيه
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ال�شهر الثاين ع�رش

مهارات حركية كبرية

اجلانب اللغوي

.14-2يقف م�ستند ٌا �إىل الأ�شياء لثواين معدودة

.5-4يظهر تعبري عدم الإرتياح للوجه الغا�ضب

الأدوات:

الأ�سبوع الثالث

ا�سم الن�شاط :الوقوف احلر

ا�سم الن�شاط :ال �أريد

الأدوات:
طاولة

مكعبات كبرية

التطبيق:

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل �أمام الطاولة ،ترتكه لوحده ليقف
عند الطاولة ودون م�ساعدة ولكن مع مراقبة

ت�ضع املربية الطفل على الأر�ض وت�ضع املكعبات
�أمامه .
يبد�أ الطفل ببناء املكعبات
�إذا �سقطت املكعبات على الأر�ض و�شعر الطفل
مالمح غ�ضب على املربية �سوف يبدي الطفل عدم
عدم االرتياح ومن املمكن �أن يرف�ض تكرار التمرين .

توجيه:

على املربية �أن تراعي تعبرياتها عندمايخطئ
الأطفال حتى الت�شعرهم باخلوف والإحباط

املهارات االجتماعية – االنفعالية

مهارات حركية �صغرية
 .14-1ينزع حذاءه

 .3-6ي�ستمع كثري ًا برفقة الأخوة

ا�سم الن�شاط� :ألعب مع �أ�صدقائي

الأدوات:

فر�شة� ،ألعاب

التطبيق:

ت�ضع املربية طفلني �أو ثالث على الفر�شة بو�ضع
اجللو�س وت�ضع بالو�سط بع�ض الألعاب ويكون
الأطفال متقابلني بحيث ي�ستطيع كل منهم ر�ؤية الآخر
وترتكهم مع ًا مع املراقبة امل�ستمرة.

توجيه:

ميكن للمربية �أن ترتب كرا�سي الأطفال على �شكل
دائري بحيث يرى كل منهم الآخر ،و تعطي كل منهم
لعبة

182

ا�سم الن�شاط� :أنزع حذائي

الأدوات:

حذاء الطفل الر�ضيع مر�آة

التطبيق:

تنمذج املربية الن�شاط ب�أن تنزع حذاء الطفل �شيئ ًا ف�شيئ ًا
يرى الطفل هذه العملية يف املر�آة يف الوقت الذي
تتحدث فيه املربية عن احلذاء وتقرتح بقولها :يال
ننزع احلذاء واحد � ,إثنان  ,ثالثة  .جميل يال دورك
يا فادي
يحاول الطفل نزع احلذاء مب�ساعدة املربية و ت�شجيعها
امل�ستمر
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ال�شهر الثاين ع�رش

مهارات حركية كبرية

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .15-2ي�ستطيع �أن يجر ردفية �أو رجليه ومي�شي
م�شية الدب ب�شكل مت�سارع
تالحظ املربية مدى متكن الطفل على �أن يجر
ردفية �أو رجليه ومي�شي م�شية الدب ب�شكل
مت�سارع

 .6-1يتناول طعام العائلة الإعتيادي.
تالحظ املربية �أن الطفل �أ�صبح يتناول طعام العائلة
الإعتيادي .

اجلانب املعريف

 .5-7يبد�أ بالعثور على الأ�شياء امل�ألوفة وغري املرئية
والتي لها مكان ثابت.
تراقب املربية الطفل وهو يبد�أ بالعثور على الأ�شياء
امل�ألوفة وغري املرئية والتي لها مكان ثابت يف
مواقف متعددة

مهارات حركية �صغرية
.14-1ينزع حذاءه

الأدوات:

اجلانب اللغوي

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الأر�ض وت�ضع املكعبات
�أمامه .
يبد�أ الطفل ببناء املكعبات
�إذا �سقطت املكعبات على الأر�ض و�شعر الطفل
مالمح غ�ضب على املربية �سوف يبدي الطفل
عدم عدم االرتياح ومن املمكن �أن يرف�ض تكرار
التمرين .

توجيه:

التطبيق:

ا�سم الن�شاط :ال �أريد

مكعبات كبرية

على املربية �أن تراعي تعبرياتها عندمايخطئ
الأطفال حتى الت�شعرهم باخلوف والإحباط

املهارات االجتماعية االنفعالية

 .4-6يظهر �سلوكيات مق�صودة لبقائه بجانب
مقدمة الرعاية

الأدوات:

ا�سم الن�شاط :ماذا افعل؟

كر�سي الطفل اخلا�ص بالطعام ،طبق الطفل و
طعامه.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الكر�سي و تثبته جيد ًا وهنا
تتحدث املربية مع الطفل وت�رشح له ماذا تفعل وتبد�أ
من �أول خطوة تفعلها بعد ما ت�ضعه على الكر�سي،
فمث ًال تقول “ :الآن ن�ضع الطعام على الطبق،و نقول
ب�سم اهلل,م م م ما �أطيبه ،والآن ن�ضع الطعام على
املعلقة ،هيا افتح فمك ...الخ”
ثم تركز على التحدث معه بعد الطعام فتقول“ :
هيا بنا ،يجب �أن نغ�سل �أيدينا وفمنا ،هيا نغ�سل”“ ،
نفتح املاء و نغ�سل  ...الخ”

توجيه:

ميكن للمربية �أن تركز على �أ�سماء الأ�شياء التي ي�أكلها
و ي�رشبها و الأدوات امل�ستخدمة.

184

ا�سم الن�شاط� :أنزع حذائي

حذاء الطفل الر�ضيع ,مر�آة

.5-4يظهر تعبري عدم االرتياح للوجه الغا�ضب

الأدوات:

الأ�سبوع الرابع

تنمذج املربية الن�شاط ب�أن تنزع حذاء الطفل �شيئ ًا ف�شيئ ًا
يرى الطفل هذه العملية يف املر�آة يف الوقت الذي
تتحدث فيه املربية عن احلذاء وتقرتح بقولها :يال
ننزع احلذاء _ واحد� ,إثنان  ,ثالثة  .جميل يال دورك
يا فادي
يحاول الطفل نزع احلذاء مب�ساعدة املربية
و ت�شجيعها امل�ستمر

ال�صحة وال�سالمة العامة

 .6-1يتناول طعام العائلة االعتيادي
تالحظ املربية �أن الطفل �أ�صبح يتناول طعام العائلة
االعتيادي .

اجلانب املعريف

 .6-7يتمكن من العثور على ج�سم خمب�أ حتت قطعة
من الورق

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أين لعبتي؟

فر�شة� ،ألعاب حمببة و مف�ضلة للطفل ،غطاء �صغري.

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على الفر�شة بو�ضعية اجللو�س.
تريه اللعبة وهي تقول“ :انظر هذه البطة (مث ًال).
ثم ت�ضعها �أمامه على الأر�ض و تغطيها بالغطاء ال�صغري.
ت�س�أل الطفل� “ :أين اللعبة؟ “
تعطي الطفل الفر�صة للتفكري و �سحب الغطاء لوحده.

توجيه:

�إن مل يفكر الطفل �أو مل يحاول م�سك الغطاء ترفعه
املربية و تريه بان اللعبة ما زالت موجودة ثم تغطيها
مرة �أخرى و ت�شجعه على �إيجادها بنف�سه.
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اجلانب اللغوي

 .6-4يقبل ب�رسعة على ال�شخ�ص الذي يظهر له
الإهتمام

الأدوات:

ا�سم الن�شاط� :أنا �أحبك

ال�شيء

التطبيق:

عندما ت�ستقبل املربية الأطفال يف ال�صباح باهتمام
وحمبة ورعاية �ستالحظ �أن الطفل يف اليوم الثاين
�سيقبل عليها دون بكاء �أو غ�ضب وعندما تقول له
تعاىل يا حبيبي �سيفتح ذراعيه لكي تقوم بحملة

مهارات الطفل
ال�شهر الأول
تطور

املهارات االجتماعية – االنفعالية

 .5-6يعرب عن احلب عن طريق االلت�صاق
اجل�سدي

ا�سم الن�شاط� :أغري مالب�سي مبفردي

الأدوات:
ال �شيء

التطبيق:

ت�ضع املربية الطفل على طاولة التغيري بحذر
تبد�أ بنزع مالب�س الطفل و تقول� “ :أعطني قدمك،
هيا �أعطني قدمك”.
ثم تقول“ :ا�سحب رجلك ،نعم ا�سحب رجلك” و
ت�ساعده على نزع البنطال �أو �أرجل املالب�س.
ثم حت�ضنه قائلة �أنت �شاطر يعرب الطفل عن حبه
بااللت�صاق بها
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املنعك�سات:

التطور اجل�سمي  -احلركي-املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من �صفر �إىل �ستة �أ�شهر

مالحظة التطور اجل�سمي  -احلركي

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
النتاجات اخلا�صة

 -1-1يدير ر�أ�سه نحو م�صدر اللم�س بالقرب من زوايا الفم
مظهر ًا القدرة على امل�ص (املنعك�س اجلذري ) من الوالدة �إىل
�شهرين تقريب ًا
 -2-1مي�ص ما يقرتب من فمه ( منعك�س امل�ص) من الوالدة �إىل
�شهرين تقريب ًا
 -3-1يقب�ض براحة يديه على ما يلم�س باطن كفه (منعك�س
القب�ض ) من الوالدة �إىل ثالثة �أ�شهر تقريب ًا
-4-1يحاول رفع ر�أ�سه �إىل �أعلى وفتح فمه و�إغالق عينيه عند
ال�ضغط على كفيه وهو م�ستلقي على ظهره (منعك�س بابكني) من
الوالدة �إىل ثالثة �أ�شهر
 -5-1يجفل رافع ًا ذراعيه للأعلى وميدها حمرك ًا ر�أ�سه �إىل
الوراء( منعك�س مورو) من الوالدة �إىل الأربعة �أ�شهر تقريب ًا
 -6-1تنفرج �أ�صابع القدم �إىل اخلارج عند مل�س باطن قدمه
(منعك�س بابن�سكي) من الوالدة �إىل �أربعة �أ�شهر تقريب ًا
 -7-1يرفع قدم ًا بعد الأخرى يف حركة اخلطو عندما تالم�س
�أحدى قدميه �سطح م�ستوي (منعك�س اخلطو ) من الوالدة �إىل �أربعة
�أ�شهر

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

مالحظة:
ال تعترب ردود الفعل االنعكا�سية ،نتاجات تعلميه ولكن متت الإ�شارة �إليها لأن ظهورها واختفاءها يف عمر
معني م�ؤ�رش ًا على �سالمة اجلهاز الع�صبي – احلركي للطفل

النتاجات اخلا�صة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

 -1-1يحرك ر�أ�سه باالجتاهني وهو م�ستلقي على بطنه
 -2-1يحرك ج�سمه باجتاه معاك�س حلركة ر�أ�سه
 -3-1يرفع ر�أ�سه للأعلى لفرتة ق�صرية
 -4-1يرفع ر�أ�سه مب�ستوى �أعلى من م�ستوى ج�سمه ماد ًا كتفيه للأمام
 -5-1يرفع ر�أ�سه و�صدره للأعلى م�ستند ًا على ذراعيه عندما
يكون منبطح ًا على بطنه
 -6-1يرفع ر�أ�سه مراقب ًا قدميه
 -7-1يحرك ج�سمه كله عندما يكون م�ستلقي ًا على ظهره
 -8-1يقلب ج�سمه على ظهره عندما يكون منبطح ًا على بطنه وبالعك�س
 -9-1ينقل يديه من اجلوانب لي�ضعها على �صدره
 -10-1يقفز قفزات �صغرية �إذا ما حمل عمود ًا على �سطح ثابت
 -11-1ي�رضب بقدميه ( يرف�س بقوة) حمرك ًا قدميه بالتبادل
 -12-1يتمكن من الو�صول �إىل قدمه من خالل ثني جذعه
 -13-1يقف م�سند ًا نف�سه لذراعني ممدودتني رافع ًا ج�سمه
عندما يكون منبطح ًا على بطنه
 -14-1يثني مفا�صل ذراعيه ويديه
 -15-1يثني مفا�صل ذراعيه ب�شكل �أكرب من �ساقيه
 -16-1يحركذراعيهبقوةون�شاطوب�شكلهادفرافع ًاذراعيهلكييحمل
-1-2يحافظ على ر�أ�سه ب�شكل ثابت �إىل حد ما عند رفعه لو�ضع اجللو�س
-2-2عند بقائه جال�س ًا يكون الظهر م�ستقيم ًا �إال يف منطقة �أ�سفل الظهر
-3-2يجل�س مب�سانده حمرك ًا ر�أ�سه من جهة لأخرى م�ستطلع ما حوله
-4-2يجل�س لوحده م�ستند ًا على يده
-5-2يظهر توازن ًُا وحتكم ًا جيد ًا لر�أ�سه وهو يف و�ضع اجللو�س
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-6-2يحافظعلىو�ضعيةالوقوفب�شكلثابتعندمل�سقدميهل�سطحثابت
-7-2يرتكز بثقله على قدميه ويثني القدمني مع ًا للأعلى وللأ�سفل
�إذا �أنزلناه على �سطح ثابت
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ال�صحة وال�سالمة العامة
للفئة العمرية من �صفر �إىل �ستة �أ�شهر

التطور اجل�سمي  -احلركي-املهارات احلركية ال�صغرية
للفئة العمرية من �صفر �إىل �ستة �أ�شهر

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
النتاجات اخلا�صة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

النتاجات اخلا�صة

 -1-1يراقب يديه

 -1- 1يبحث عن حلمة الثدي �أو زجاجة احلليب

 -2-1يحاول الو�صول �إىل الأ�شياء بيديه و�أ�صابعه

 -2-1ير�ضع ب�شكل جيد

 -3-1يبد�أ با�ستخدام قب�ضته للإم�ساك بالأ�شياء

 -3-1ينام معظم الوقت (� )19ساعة

 -4-1يلعب ب�أ�صابعه

 -4-1يبكي عندما يكون( مت�أمل ،مبلل ،جائع ،مري�ض)

 -5-1ي�ضع �أ�صابعه ويديه يف فمه

 -5-1يت�ضايق من ال�ضجيج العايل

 -6-1ي�ضع كل ما تقع عليه يديه يف فمه

 -6-1يق�ضي حاجته ب�شكل منتظم

 -7-1يلتقط الأ�شياء بيديه

 -7-1يتقبل اال�ستحمام والروتني اليومي ب�شكل منتظم

 -8-1مي�سك ب(خ�شخي�شة) لفرتة ق�صرية قبل �إ�سقاطها

 -8-1ي�ستجيب باال�سرتخاء عند تنظيفه

 -9-1مي�سك بالأ�شياء بكلتا يديه

 -9-1يبد�أ بتناول الأكل ال�صلب

 -10-1مي�سك الأ�شياء م�ستخدم ًُا �إبهامه وبقية �أ�صابعه

 -10-1يلم�س نف�سه عندما ي�شعر بالأمل

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

 -11-1ي�ستطيع �أن مي�سك مكعب ًا بيده
 -12-1يتعلم �أن يرمي ال�شيء من يده عندما يريد
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اجلانب املعريف
للفئة العمرية من �صفر �إىل �ستة �أ�شهر
يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
النتاجات اخلا�صة

دائم ًا

 -1-5يت�ضايق من ال�ضجيج العايل
 -2-5يبكي عندما يبلل نف�سه
 -3-5يركل الغطاء بقدمه �إذا علقت به

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

 -1-6يراقب وجه الأم �أثناء حديثها معه

 -1-1ي�ستجيب ل�صوت الت�صفيق املفاجئ

 -2-6يتتبع الأم �أو مقدمة الرعاية �أثناء مرورها باملكان

 -2-1ي�ستجيب ( يدير ر�أ�سه) ل�صوت رقيق قريب منه

 -3-6يحدق بالأطفال الآخرين الذين يلعبون بالقرب منه

 -3-1يدير عينيه نحو م�صدر ال�صوت
 -4-1يتابع بعينيه ج�سم ًا متحرك
 -5-1يدير ر�أ�سه عند �سماع �صوت �أمه
 -6-1يتمكن من ر�ؤية الوجوه على بعد � 02سم

مالحظة :يعرب عن النتاج العام الرابع وال�ساد�س من خالل �أمناط �سلوكيه ال تدل مبا�رشة على �سلوك
التجميع واللعب التخيلي

 -7-1يلفت انتباهه بع�ض الألوان ( الأحمر والأزرق )
 -8-1يبدي ردة فعل الختفاء وجه �شخ�ص
 -9-1يبحث عن الأ�شياء املغطاة جزئي ًَا
 -10-1ي�صغي للحديث
 -11-1يف�ضل �أن ينظر �إىل الوجوه الب�رشية والأ�شياء املج�سمة
 -12-1يتابع الأ�شياء املتحركة ملدة ق�صرية �إذا كانت �ضمن ر�ؤيته
 -13-1يظهر بع�ض االهتمام بالأ�صوات ويتوقف عن م�ص
الر�ضاعة من �أجل الإ�صغاء �إىل الأ�صوات
 -14-1ي�ستجيب مرح ًا ل�صورته باملر�آة
 -1-2يتفح�ص الأ�شياء من حوله
 -2-2ي�ستك�شف الألعاب بالإم�ساك بها وم�صها وهزها و�رضبها بقوة
 -3-2ينظر �إىل الأ�شياء وميد ج�سمه نحوها ويلم�سها
 -1-3يدرك �أن هز �أو �رضب الألعاب ي�صدر �أ�صوات
 -2-3يبدي �سعادة عند ر�ؤيته لزجاجة احلليب
 -3-3يكرر ال�سلوكيات املمتعة مثل هز اخل�شخي�شة
 -1-4ي�صل للأ�شياء با�ستخدام اليد بكاملها
 -2-4يلم�س الأ�شياء القريبة منه ( عقد الأم �أثناء حملها له)... ،
 -3-4يتتبع ج�سم متحرك �صعود ًا ونزو ًال �أو من جانب �إىل �آخر يدور �أمامه
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املهارات اللغوية
للفئة العمرية من �صفر اىل �ستة �أ�شهر
يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
النتاجات اخلا�صة
 -1- 1ي�ستجيب للأ�صوات الإن�سانية ذات الذبذبات العالية
 -2-1يف�ضل اال�ستماع للأ�صوات الإن�سانية
 -3-1يراقب وجه املتكلم

دائم ًا

املهارات االجتماعية – االنفعالية
للفئة العمرية من امليالد �إىل �ستة �أ�شهر
يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
غالب ًا

�أحيان ًَا

�أبد ًا

النتاجات اخلا�صة
-1-1ينظر الطفل �إىل الأفراد الذين يبادرونه احلديث �أو اللعب معه
-2-1مييز الأم وبع�ض �أفراد العائلة

 -4-1ي�ستجيب ملن يتكلم معه مدير ًا ر�أ�سه ومبت�سم ًا

-3-1يبحث عن الكبار من حوله وك�أنه يناديهم للعب معه من
خالل البكاء �أو املناغاة �أو االبت�سام

 -5-1ينظر حوله باحث ًا عن م�صدر ال�صوت

-4-1مييز �صوت الأم �أو الأب

 -6-1يتوقف عن الأنني عندما نحادثه ب�صوت هادئ

-5-1مييز بني ال�صوت الغا�ضب وال�صوت الهادئ

 -1-2يعرب عن نف�سه من خالل ال�رصاخ وتعبريات الوجه

-6-1ي�شعر بالراحة لر�ؤية وجوه النا�س

-2 -2يبد�أ ب�إ�صدار �أ�صوات غري مفهومة

-7-1ي�ستخدم التوا�صل الب�رصي لكي يبد�أ التفاعل وي�ستمر فيه �أو يوقفه

 -3- 2ي�ضحك
 -4-2يبت�سم وي�صدر �صوت ( هديل ) لكي يبد�أ ويحافظ على
ا�ستمرارية التوا�صل مع مقدمة الرعاية
 -5-2يكرر الأ�صوات التي ي�صدره

-8-1يثبت عينيه على مقدمة الرعاية عند �إر�ضاعه

 -6-2يغري من طبقة �صوته وم�ستواه
 -7-2يبد�أ بتقليد الأ�صوات
 -9-2يبد�أ املناغاة با�ستخدام مقطع واحد وب�أ�صوات �شبيهة
ب�أ�صوات �أحرف العلة
 -10-2يتمكن من �إ�صدار معظم �أ�صوات �أحرف العلة وعدد من
�أ�صوات الأحرف ال�ساكنة  /ال�صحيحة
 -11-2ينوع يف الأ�صوات للتعبري عن فرحه �أو ا�ستيائه
 -1-3يناغي عندما يتكلم معه �شخ�ص
 -2-3يناغي ويبت�سم لطفل �آخر

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

-9-1يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه مقدمة الرعاية
-10-1يتقبل الروتني اليومي ويرتاح له ( اال�ستحمام )
-11-1ي�ستدير نحو �صوت املتكلم
-12-1ي�ستجيب بارتياح عند حمله
-13-1ي�شارك بن�شاط يف التفاعل مع الآخرين من حوله ( �إ�صدار
�أ�صوات ا�ستجابة لكالم الرا�شدين ،وتعبريات وجه متنوعة)
-14-1يحاول �أن يجذب انتباه مقدمة الرعاية ب�إ�صدار جمموعة
من الأ�صوات والقيام بعدد من احلركات
 -1-2يعر�ض �سلوك عدم االرتياح يف( وقت حمدد) ليعرب ملقدمة
الرعاية عن �أن وقت تقدمي وجبة الطعام ( احلليب ) قد حان
 -2-2ي�شعر باالرتياح عندما يجل�س يف ح�ضن مقدمة الرعاية
وهو ي�شعر باحلاجة �إىل النوم وما يلبث �أن ينام

 -3-3ي�ضحك عندما تتوقف فج�أة عن الكالم �أثناء حديثك معه

 -3-2يعرب عن �ضيقه عندما يكون بحاجة �إىل تغيري حفا�ضته

 -4-3يرفع يديه لكي يعلن عن رغبته يف �أن يحمل

 -1-3يبت�سم كا�ستجابة البت�سامة الآخرين
 -2-3يبكي عندما ي�سمع �أ�صوات بكاء الأطفال الآخرين
 -1-4يتوا�صل من خالل :البكاء� ،إ�صدار الأ�صوات ،تعبريات
الوجه ،الإمياءات ،االبت�سامة
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 -2-4ي�ستخدم �أ�شكال خمتلفة من البكاء ليعرب عن حاجاته املختلفة
 -3-4يعرب عن �سعادته من خالل حتريك اليدين �أو الرجلني
 -4-4يهد�أ يف املواقف التالية امل�ص  ،احلمل  ،الر�ضاعة� ،سماع
ال�صوت.
 -5-4يغ�ضب للتعبري عن حاجاته �أو للح�صول على امل�ساعدة
 -6-4يبكي عندما يكون جائع ًُا وي�ضحك �أو يناغي عندما يكون
را�ضي ًا
 -7-4يعرب عن �رسوره (ي�ضحك عندما يدغدغ)
 -1-5يدير ر�أ�سه نحو الطفل الأكرب الذي يغني
 -2-5يحرك �ساقيه �أثناء مراقبة الأطفال
 -3-5يدير نف�سه �إىل �أحد اجلوانب لكي ينظر �إىل طفل �آخر ينام قربه
 -1-6يعرب عن �سعادته لوجود طفل قريب منه
 -2-6يبت�سم ويناغي عندما يكون �ضمن جمموعة
 -3-6ينظر حوله عندما يحمل ويبت�سم للأ�شخا�ص امل�ألوفني
(�أطفال وكبار )

مالحظه  :تعترب معظم النتاجات اخلا�صة الواردة يف بعد النمو االجتماعي واالنفعايل يف املراحل
املبكرة نتاجات منائيه ناجتة عن عوامل الن�ضج واخلربة وتوفري البيئة املادية والنف�سية املالئمة .

التطور اجل�سمي  -احلركي -املهارات احلركية الكبرية
للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا
يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
النتاجات اخلا�صة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

 -1-1يحرك ذراعيه بن�شاط ور�شاقة ب�شكل موجة
 -2-1يتمكن من رفع قدميه باجتاه فمه وا�ضع ًا �إحدى القدمني
يف فمه ومن ثم قدميه مع ًا
 -3-1يقلب على بطنه عندما يكون منبطح ًا على ظهره
وبالعك�س ب�سهولة
 -1-2يظهر حتكم ًا يف رفع ر�أ�سه و�صدره
 -2-2ي�سند نف�سه على �أيدي ممتدة وكفوف مفتوحة
 -3-2يحمي نف�سه بذراعيه �إذا وقع �إىل الأمام �أو �إىل اجلنب
 -4-2يتمكن من اجللو�س على الأر�ض بدون �إ�سناد
 -5-2يجل�س متوازن ًا ويلعب بالأ�شياء دون �أن يقع
 -6-2يتمكن من االنحناء دون �أن يفقد توازنه
 -7-2يدير ج�سمه ناظر ًا ب�أكرث من اجتاه �أثناء التقاطه ل�شيء من الأر�ض
 -8-2يتمكن من الزحف على بطنه
 -9-2يتمكن من اجللو�س على ركبتيه ب�إ�سناد ب�سيط لظهره
 -10-2يطور مهارة يف الزحف ( ب�أكرث من طريقة )
 -11-2يتمكن من القفز قفزات �صغرية وهو يف و�ضع عامودي
على �سطح ثابت مب�ساعدة ( الكراجة)
 -12-2يحافظ على قدميه بو�ضعية الوقوف وب�شكل ثابت
 -13-2يتمكن من الوقوف �إذا ما مت �إ�سناده
 -14-2يقف م�ستند ًٌا �إىل الأ�شياء لثواين معدودة
 -15-2ي�ستطيع �أن يجر ردفيه �أو رجليه ومي�شي م�شية الدب
ب�شكل مت�سارع
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التطور اجل�سمي  -احلركي-املهارات احلركية ال�صغرية
للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا
يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن :
النتاجات اخلا�صة

دائم ًا

غالب ًا

اجلانب املعريف
للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رشة �شهر ُا
يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
�أحيان ًا

�أبد ًا

النتاجات اخلا�صة

 -1-1يتحكم بالإم�ساك بالأ�شياء م�ستخدم ًا الإبهام يف مقابل
الأ�صابع ( م�سكه الكما�شة )
 -2-1مي�سك �شيئ ًا بكل يد

 - 2-1يقلب �صفحات كتاب ويتفح�ص ال�صور عندما يقر�أ له

 -3-1يطرق على ( الطاولة ) مبا يحمل بيده

 -3-1يدير ر�أ�سه باجتاه املنادي �أو املتحدث

 -1-1ي�أخذ مكعبات من الأم وي�ضعها يف �صندوق

 -1-2ي�ضغط على لعبة بهدف �إ�صدار �أ�صوات

 -4-1مي�سك الأ�شياء م�ستخدم ًا ثالثة �أ�صابع

 -2-2مي�سك بك�أ�س فارغة ويقربها من فمه مقلد ًَا طريقة ال�رشب

 -5-1يكرر ا�ستعمال يديه و�أ�صابعه ويحرك اخل�شخي�شة با�ستمرار

 -3-2يحرك وعاء لإفراغ حمتوياته

 -6-1يلتقط الأ�شياء ال�صغرية م�ستخدم ًا الإبهام وال�سبابة

 -4-2يتفح�ص �أجزاء الأ�شياء

 -7-1يلتقط الأ�شياء ويجذبها نحوه

 -5-2يحب �أن ينظر �إىل �صور يف كتاب ما

 -8-1ي�شري ب�إ�صبــع واحــــد نحو ما يريد

 -1-3يربط بني تدفق احلليب ورفع زجاجة احلليب

 -9-1ي�صفق مقلد ًا بكلتا يديه

 -2-3يربط بني ال�رضب على الطاولة بامللعقة و�إ�صدار ال�صوت

 -10-1يرمي بالألعاب ب�شكل متعمد

 -3-3يربطبني(رميالألعابمنال�رسيرواحل�صولعلىانتباهالآخرين)

-11-1يحاول �أن يتحكم بامللعقة و ي�أكل بيديه

 -1-4يتح�س�س/يفرك ب�أ�صابعه و�سادة خمملية ناعمة
 -2-4ي�ستخدم تعبريات الوجه للتعبري عن رف�ضه لطعام معني

 -12-1يحاول �أن يرفع امللعقة �إىل فمه لإطعام نف�سه

 -3-4يحاول ويحب تلم�س الطعام بيديه

 -13-1ينقل الألعاب من يد لأخرى و يتابع �إن �سقطت من يده

 -1-5يحمل املنديل ويفرك به �أنفه بعد �أن يراك تنظف �أنفك
 -2-5يزيل املعيقات من �أمامه (مثل �أيدي الرا�شدين) والتي
حتول بينه و بني الأ�شياء التي يرغب يف الو�صول اليها
 -1-6ي�صفق بيديه بعد ر�ؤيته للكبار ي�صفقون للمو�سيقى
 -2-6يحرك يديه م�ؤ�رش ًَا (باي باي)

 -14-1ينزع حذاءه

ال�صحة وال�سالمة العامة
للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رش �شهر ًا
يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن :
النتاجات اخلا�صة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

 -3-6يربت على ظهر اللعبة متام ًا كما تربت �أنت على ظهره
 -1-7ي�ستجيب فور ًا عند مناداته ب�إ�سمه

 -1-1ي�ضع يديه حول الزجاجة والك�أ�س عندما ي�رشب

 -2-7ي�ستجيب لتعليمات من خطوة واحدة

 -2-1ي�ستطيع م�سك قطعة �صغرية من الطعام و�أكلها (خبز)

 -3-7يبحث عن الأ�شياء التي تتدحرج بعيد ًا عنه وتختفي

 -3-1ي�رشب ب�شكل جيد من الك�أ�س مع قليل من امل�ساعدة

 -4-7يبحثعنالأ�شياءامل�ألوفةوالتياختفتمن�أمامهولهامكانثابت

 -4-1مي�سك امللعقة كمحاولة للأكل

 -5-7يبد�أبالعثورعلىالأ�شياءامل�ألوفةوغرياملرئيةوالتيلهامكانثابت

 -5-1يحمي نف�سه من الوقوع

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

 -6-7يتمكن من العثور على ج�سم خمب�أ حتت قطعة من الورق

 -6-1يتناول طعام العائلة االعتيادي
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اجلانب املعريف اللغوي
للفئة العمرية من �ستة ا�شهر �إىل اثني ع�رشة �شهرا

املهارات االجتماعية – االنفعالية
للفئة العمرية من �ستة �أ�شهر �إىل اثني ع�رشة �شهر ُا

يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
النتاجات اخلا�صة
 - 1-1يدير ر�أ�سه عندما ي�سمع �صوت ًا م�ألوف ًا
 -2-1ي�ستمع اىل ال�صوت ال�صادر عن �شخ�ص حتى لو مل يتمكن من ر�ؤيته
 – 3-1ي�ستجيب بطرق خمتلفة وفق ًا لنربة �صوت املتكلم والذي
ي�ألف الطفل �صوته
 4-1يفهم معنى بع�ض الكلمات
 -5 -1ي�ستجيب لطلب واحد ( تعال لعندي )
 1-2يظهرتنوع ًايفاملناغاةمنحيثاالرتفاعوالذبذبةواللحن(الإيقاع)
 -2-2ي�ضيف �أحرف جديدة �إىل املناغاة التي ي�صدرها
 -3-2ي�ستخدم طرق غري لفظية للتوا�صل ك�أن ي�شري �إىل �شيء معني
 -4-2يبد�أ يف تكوين وجتريب بع�ض املقاطع
 -5-2يجمع مقطعني مت�شابهني مع ًَا
 -6-2يجمع مقطعني غري مت�شابهني مع ًَا
 -7-2يقلد الأ�صوات التي ي�سمعها
 -8-2يكرر الأ�صوات التي ي�سمعها
 -9-2قد يتمكن من لفظ الكلمة الأوىل
 -1-3ي�ضع �صفحة الكتاب يف فمه عندما حتمله �أمه هو والكتاب
 -2-3ي�أخذ الكتاب من الأم وي�رضبه على الأر�ض
 -3-3يجعد بيده �صفحات الكتاب عند القراءة له
 -1-4يفتح عينيه وي�ضحك عندما تلعب معه
 -2-4يلوح بيده مقلد ًا حلركة �أمامه
 -3-4يقلد الأم �أو املربية (يقبلها بعد تقبيله مث ًال )
 -4-4يبادل ابت�سامة الكبار بابت�سامة
 -5-4يظهر تعبري عدم االرتياح للوجه الغا�ضب
 -6-4يقبل ب�رسعة على ال�شخ�ص الذي يظهر له االهتمام
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يتوقع من الطفل �أن يكون قادر ًا على �أن:
دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

النتاجات اخلا�صة

دائم ًا

غالب ًا

�أحيان ًا

�أبد ًا

 -1-1يحب �أن يوجه االنتباه �إليه وقد يبكي كي يح�صل عليه
 -2-1يزداد تعلقه مبقدمة الرعاية وي�سعى �إىل احل�صول على
انتباهها امل�ستمر
 -3-1يظهر تف�ضي ًال ل�شخ�ص معني ولأ�شياء معينة
 -4-1يحب �أن ي�ستك�شف الأماكن اجلديدة مب�صاحبة مقدمة الرعاية
 -5-1يتجول بعيد ًا عن مقدمة الرعاية �ضمن م�سافة ب�سيطة ملتفت ًا
للخلف للت�أكد من تواجدها
 -6-1يظهر الده�شة واال�ستغراب عند �سماعه �أ�صوات جديدة
 -7-1ي�ستمتع مبراقبة الأطفال الآخرين والتفاعل معهم
 -8-1ي�ستمتع باملو�سيقى ويقلد احلركات الإيقاعية الب�سيطة
التي يقوم بها الآخرون مع املو�سيقى
 -9-1يقلد حركات الكبار والأطفال الآخرين ( يقلد الت�صفيق باليدين)
 -10-1يبد�أ يف �إدراك ذاته من خالل تعرفه على �أجزاء اجل�سم
 -11-1ي�ستجيب عندما ينادى ب�إ�سمه
 -1-2يراقب تعبريات وجه مقدمة الرعاية قبل �أن يقدم على
�سلوك معني ( ابت�سامة مقدمة الرعاية ت�شجعه على القيام بال�سلوك )
 -2-2يكرر ال�سلوك �إذا القى ا�ستح�سان من مقدمة الرعاية
 -3-2يتوقف عن اال�ستمرار يف �سلوك معني �إذا الحظ عبو�س
مقدمة الرعاية وا�ستخدامها لعبارة ( ال تفعل )
 -1-3ينتبه �إىل �ضحك الأطفال من حوله
 -2-3يتوقف عن اللعب عندما تعب�س مقدمة الرعاية يف وجهه
 -3-3يظهر �ضيق ًا ( عدم ارتياح ) �إذا كانت مقدمة الرعاية
مت�ضايقة (عاب�سة)
 -4-3ينتبه �إىل تعبريات الآخرين التي تدل على عدم االرتياح
 -1-4يظهر اخلوف من الغرباء عند اختفاء مقدمة الرعاية عن
نظره (�أن يتخل�ص تدريجي ًا من اخلوف من الغرباء)
 -2-4يبكي عندما ي�أخذ طفل �آخر لعبته ولكن يتوقف عندما
تقدم مقدمة الرعاية لعبه �أخرى
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 -3-4يجفل �أو يخاف من �صوت مفاجئ ولكن حمله من قبل
مقدمة الرعاية ي�شعره باالرتياح
 -4-4يبت�سم للوجوه امل�ألوفة ويحدق يف وجوه الغرباء
 -5-4يظهر قلق االنف�صال عندما تغادر �أمه احل�ضانة (يتخل�ص
تدريجي ًا من قلق االنف�صال)
 -6-4يتوقف عن البكاء عندما تقرتب منه مقدمة الرعاية وحتمله
 -7-4يطور م�شاعر التعلق نحو �شخ�ص �أو �أكرث
 -8-4ي�ضحك عندما يتم التفاعل معه
 -9-4يعرب عن فرحه و�سعادته وحزنه  ،و�ضيقه  ،وغ�ضبه بو�ضوح
 -1-5يلم�س طفل �آخر يجل�س بقربه
 -2-5ي�رصخ ويحاول االبتعاد عندما يزحف طف ًال �آخر باجتاهه
 -3-5يدفع الكرة باجتاه طفل �آخر
 -4-5ينظر �إىل طفل �آخر وميد يده حماو ًال �أم�ساكه
 -5-5ي�ستمتع باللعب مع انعكا�س �صورته باملر�آة
 -6-5يحب �أن يلعب وي�ستجيب ملبادرة مقدمة الرعاية (يعطي
الألعاب للكبار وي�أخذها ب�شكل متبادل)
 -7-5ي�ستمتع باللعب بوجود �أطفال �آخرين حوله
-1-6يتوجه�إىلمقدمةالرعايةعندمايتعر�ضلأذى(ي�رضبر�أ�سهب�شئ)
 -2-6يظهر االحتجاج عند مغادرة الأم ثم يعود �إىل الهدوء
مب�ساعدة مقدمة الرعاية
 -3-6ي�ستمتع كثري ًا برفقه الأخوة
 -4-6يظهر �سلوكات مق�صودة لبقائه بجانب مقدمة الرعاية
 -5-6يعرب عن احلب عن طريق االلت�صاق اجل�سدي

مالحظة :و�ضعت بع�ض النتاجات اخلا�صة �إىل جانب امل�ؤ�رشات النمائية حيثما كان ذلك ممكن ًا
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