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الوا�شفات :/ الأن�شطة الطالبية//اأ�شاليب التدري�ص//التعليم قبل املدر�شة/
يتحمل املوؤلف كامل امل�شوؤولية القانونية عن حمتوى م�شنفه ول يعرّب هذا امل�شنف عن راأي دائرة املكتبة 

الوطنية.

فريق التاأليف
اأ. د. رمزي فتحي هارون )رئي�ًشا(

د. اآمال كمال البعجاوي د. فتحي حممود احميده
موؤمنة عبد العزيز �شبانة اأريج عبد الفتاح اجلابري

روان علي الريالت �شحر اإ�شماعيل اجلدي
ربى حممد عبد املعطي

    
اإ�شافة اإىل جهود فريق التاأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية م�شرتكة من جلان مراجعة وتقييم علمية وتربوية 
الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  عرب  جمتمعية  ومالحظات  الرتبوّيات،  وامل�شرفات  املعلمات  من  مرّكزة  وجمموعات  ولغوية، 
واإ�شهامات اأ�شا�شية دقيقة من اللجنة ال�شت�شارية واملجل�ص التنفيذي واملجل�ص الأعلى يف املركز، وجمل�ص الرتبية والتعليم 

وجلانه املخت�شة.

1442هـ / 2021م الطبعة الأوىل )جتريبية(     
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املعّلمة الفا�شلة،

التعّلمّية  التي طّورت بطريقة غري تقليدّية، وتتما�شى مع مو�شوعات الوحدات  ُكّرا�شة ن�شاطات الطفل  بني يديِك 
ملنهاج ريا�ص الأطفال التطّورّي وت�شهم يف حتقيق النتاجات التطّورّية امل�شتهدفة فيها ب�شكل تكاملي �شمويل. وت�شعى 
ن�شاطات هذه الُكرا�شة اإىل توفري فر�ص ثرية اأمام الأطفال للتدريب على مهارات تعلموها، ودعم اكت�شابهم ملفاهيم 
ا�شُتهدفت يف ن�شاطات متعددة �شمن فعاليات الربنامج اليومي. وتغطي ن�شاطات الُكرا�شة جمالت التعّلم والّتطّور 

الآتية:

اأوًل: ن�شاطات الّتطّور احل�شي- احلركي والتعبري الفني واجلمايل: وت�شمل ن�شاطات حركّية متنوعة، مثاًل: التلوين، 
اأقالم  الأطفال  املوّجه، والتو�شيل بني اخلطوط، والق�ص والل�شق وغريها. وي�شتخدم  والر�شم احلر، والر�شم 

التلوين، واأقالم الر�شا�ص، والألوان املائّية، وفر�شات الر�شم، واملق�شات وال�شمغ، وغريها من الأدوات واملواد.

الت�شابه  التفكري: وتت�شمن مهاّم ب�شيطة ومالئمة تطّوريًّا يف املطابقة والت�شنيف وحتديد نقاط  ثانًيا: ن�شاطات 
والختالف والت�شل�شل وحل امل�شكالت وغريها.

ثالًثا: ن�شاطات القراءة والكتابة يف اللغة العربّية: وتت�شمن ن�شاطات مطابقة الكلمات بال�شور، ومتييز �شكل احلرف، 
وتلوين احلرف وتتبعه بالقلم، ثم كتابته، وكتابة املقاطع �شمن م�شتويات متدرجة تبداأ بر�شم اخلطوط وتنتهي 

بكتابة احلروف واملقاطع العربّية.

�شمن  كتابّية  ون�شاطات  احلرف،  متييز  ن�شاطات  وت�شمل  الإجنليزّية:  اللغة  يف  والكتابة  القراءة  ن�شاطات  رابًعا: 
م�شتويات متدرجة تبداأ بر�شم اخلطوط وتنتهي بكتابة احلروف الإجنليزّية.

العلمّية والريا�شياتّية  باملفاهيم والعمليات  الريا�شيات والعلوم: وتت�شمن مهام ب�شيطة ترتبط  خام�ًشا: ن�شاطات 
اأن  اأو  اأ�شناًفا غذائّية �شحّية،  التي تعر�ص  ال�شور  الطفل  يّلون  العلوم قد  املنهاج. ففي جمال  التي ي�شتهدفها 
يو�شل بني املثري واأداة احل�ص املالئمة ل�شتقباله، اأو اأن يل�شق �شوًرا تعر�ص عوامل خطورة يلزم جتنبها وعدم 
اللعب بها )املوقد، نقاط الكهرباء، الأدوية، ...(، اأو اأن ي�شنف �شور م�شتلزمات ف�شل ال�شتاء وم�شتلزمات ف�شل 
ال�شيف. ويف جمال الريا�شيات، يوجد ن�شاطات لتمييز العدد وكتابته، ومطابقة العدد باملعدود، ون�شاطات متنوعة 

تتعلق مبفاهيم وعمليات ريا�شية مثل الأ�شكال الهند�شية وت�شكيل الأمناط وغريها.

يرجى منِك النتباه اإىل اأن تنفيذ ن�شاطات الُكرا�شة يتطلب متابعة املعّلمة واإ�شرافها، ف�شاًل على دعمها وت�شجيعها 
امل�شتمر. على اأية حال، يتوقع اأن ي�شهم تنفيذ الطفل/ الطفلة لن�شاطات الُكرا�شة يف تعزيز ا�شتقالليته وتقديره لذاته 

وقدرته على الإجناز.

ن�شاطات  كٍل من  تنفيذ  ملوقع  للمعّلمة قد ت�شمن حتديًدا  العملّية  الن�شاطات  دليل  اأن  اإىل  لفت عنايتِك  كما نرجو 
الكُرا�شة، وذلك من خالل »لوغو« يُظهر رقم الن�شاط ورقم ال�شفحة، علمًا باأن ترتيب تنفيذ الن�شاطات يف الكّرا�شة 

يجب اأن ياأتي وفًقا ملا جاء يف دليل الن�شاطات العملّية للمعّلمة، ل ح�شب ترتيب ظهورها يف الُكرا�شة.
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اأختار العبارة التي اأُحب اأن اأقولها لمعلمتي، واأُلّونها:
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اأ�شل الكلمة بال�شورة:
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اأُلّون الأقل �شعة: 
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اأُحّوط الأكثر �شعة: 
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اأُلّون حرف )ظ(  باألواني الجميلة:

اأُحّوط حرف)ظ( في الكلمات الآتية:
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اأختار هدية لمديرتي ، واأُلّونها:
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اأكتب حرف )ظ(، ثم اأُلّون الظبي:
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اأ�شع )         ( تحت ال�شورة الّدالة على الأج�شام المتحركة:
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اأر�شم             عند ال�شلوك ال�شحيح واألّونه: 
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اأختار اأحد اأفراد اأ�شرتي واأهديه طاقة الورد:
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اأُ�شّكل مقاطع حرف )ظ(، ثم اأكتبها:
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 اأُكمل الّنمط واأُلّونه:اأُ�شّكل مقاطع حرف )ظ(، ثم اأكتبها:
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Match the letter with its picture:

f

e

d

c

b

a

j

m

l

k

i

h

g
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7

3

9

2

5

4

0

10

Count the apples in each box.
Match with the correct number.        
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  اأمالأ بطاقتي المدر�شية بالمعلومات ثم اأُلّون �شورتي:

ا�شمـي: ...................................................................................................................................................................................

�شنــــــي: ...................................................................................................................................................................................

�شاأكون قريًبا في ال�شف الأول لذا اأ�شعر بـ:
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اأ�شل الكلمة بال�شورة:  اأمالأ بطاقتي المدر�شية بالمعلومات ثم اأُلّون �شورتي:
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 اأعبر باإ�شارة )/( وبالأعداد عن الأيام في الجدول اأدناه:
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اأُلّون الحيوان البطيء باللون الأحمر، والحيوان ال�شريع باللون الأخ�شر:
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اأُلّون حرف   )هـ، ــــهـــ ، ه(  باألواني الجميلة:

اأُحّوط حرف )هـ، ـــهــ ، ه( في الكلمات الآتية:
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اأكتب حرف )هـ، ـــــهــــ، ه(، 
ثم اأُلّون الهدية:
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اأعّبر باإ�شارة )/( وبالأعداد عما يلي:

اأَجب عن الأ�شئلة الآتية:
2. ما الأ�شياء الأقل عدًدا؟ 1. ما عدد الحقائب؟      

...............................................................................    ...............................................................................  

4. ما الأ�شياء الأكثر عدًدا؟  3. ما مجموع الكتب والأقالم ؟    
...............................................................................    ...............................................................................  
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اأُحّوط الإجابة ال�شحيحة: 

فوق، تحت، بجانب

فوق، تحت، بجانب

فوق، تحت، بجانب
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اأجد الفروق الأربعة بين ال�شورتين واأُحّوطها:
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اأُحّوط ال�شاخن باللون الأحمر والبارد باللون الأزرق:

27



اأُ�شّكل مقاطع حرف الهاء، واأكتبها:
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اأُلّون مدر�شتي باألواني الجميلة:
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Match the letter with its picture:

s

p

q

r

n

o

z

y

x

v

u

t

w
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Count the oranges in each box.
Match with the correct number.        11

17

13

19

15

20

14

12
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اأُكمل ر�شم الدودة واأُلّونها كما في المثال الأول:
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اأُ�شاعد الّنحلة في الو�شول اإلى الّزهرة. 
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اأُلّون ال�ّشكل باللون المطلوب:
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اأعد واأكتب عدد الأ�شكال في               :
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اأُحّوط الأق�شر فيما ياأتي:
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اأُكمل                 ثم اأَجد الّناتج، كما في المثال الأول:
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اأَجد الّناتج في                  :
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اأجد الناتج في             :
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اأُلّون الحرف باللون المنا�شب:
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