
 المشروع
 فصل الربيع

05عدد الحصص :   

  

 الحصة النشاط االقتدار الرئيسي االقتدار الفرعي  الهدف  الوسائل

مظاهر الحياة في  مشاهد مصورة
 فصل الربيع 

          نشاط لغوي اغناء الزاد اللغوي  التعبير عن حدث 
         
         

      
الحصة 
 االولى

مشاهد مصورة 
 اقالم فاتر 

تزويق رسومات 
  بالنقط و الخطوط 

 التحكم في مسك ادوات
 التخطيط 

تنمية الحس النفسي 
 الحركي 

 نشاط يدوي

مشهد 
لشجرة مصور  

مراحل نمو النبتة 
 ومرحلة االزهار 

تحسيس االطفال 
 بظاهرة نمو النبتة 

نشاط ايقاظي  النباتات 
 علمي

ي العاب التنقل :المش الفضاء الخارجي
القفز /الجري /  

 نشاط بدني التحكم في الفضاء  القفز

ز العد بواسطة الترمي ركن الدكان  الربط بين الكم  
 عددالمنطوق  و

 عناصر المجموعة 

نشاط رياضي  التحسس لمفهوم العدد
 منطقي

الرقص في شكل  الة تسجيل
 حلقات 

التعبير على انغام 
 مختلفة من الموسيقى

 نشاط موسيقي االنشطة االيقاعية

البحث عن صورة  مشاهد مصورة
ع تجسد فصل الربي  

 تصفح كتاب و البحث
 عن صورة 

ة التيقظ الى عالم القراء
 والكتابة

          نشاط لغوي
         
         

      
الحصة 
 الثانية

 زهور صنع ورسم اقالم زينة /امقاص
 وتلوينها 

القدرة على استخدام 
 مواد وفنيات اساسية

اثارة الخيال والقدرة 
 على االبتكار واالبداع

 نشاط يدوي

االستقبالفضاء  احترام اترابه عند  
 الحوار 

 نشاط اخالقي اداب الحوار  عدم مقاطعة المتكلم 

اهمية االزهار في  مشاهد اشجار 
  لتجميل حديقة المنز

 ادراك اهمية النباتات و
  محافظتهاعلى المحيط

ايقاظي نشاط  النباتات 
 علمي

ي العاب التنقل بالجر الفضاء الخارجي
 "لعبة القط والفار

ئااليقاع : سريع/ بطي  نشاط بدني الجانبية  

التجميع حسب  ركن الدكان 

-01من  خاصية الكم

10  

الربط بين الكم 
المنطوق وعدد عناصر 

مجموعةال  

نشاط رياضي  التحسس لمفهوم العدد
 منطقي



اعمال الفالحة في  مشاهد مصورة
 فصل الربيع 

          نشاط لغوي اغناء الزاد اللغوي  تسمية االعمال
         

       
الحصة 

 الثالثة

بعض المشاهد 
 المجسدة

 العناية بالحيوانات
 االهلية 

ة تعداد الحيوانات االهلي
 و العناية بها 

نشاط ايقاظي  الحيوانات االهلية 
 علمي

م النشاط داخل القس

  
السقي /نزع 

 االعشاب
 نشاط اخالقي الحس البيئي رعاية النباتات

 دحرجة الكرة بالرجل مسارات محددة 
 اليمنى 

التناسق البصري 
 الحركي 

 نشاط بدني الجانبية 

اوراق تصوير 
 /اقالم رصاص

مشهد لحقل من رسم 
 االزهار والفراشات 

القدرة على استخدام 
 مواد وفنيات اساسية

اثارة الخيال والقدرة 
 على االبتكار واالبداع

 نشاط يدوي

  الفتات الترميز  /
 نرد 

تكوين مجموعات 
 حسب خاصية الكم 

تكوين مجموعات 
  حسب خاصية معينة 

نشاط رياضي  التحسس لمفهوم العدد
 منطقي

 تصور خاتمة لقصة مشاهد مصورة 
احداثها في فصل 

 الربيع

سرد قصة بسيطة 
 اعتمادا على احداث 

ة التيقظ الى عالم القراء
 والكتابة

          نشاط لغوي
         
         

      
الحصة 
 الرابعة 

اقالم رصاص 
 /اوراق تصوير 

فراشات وازهاررسم  القدرة على استخدام  
  مواد وفنيات اساسية

اثارة الخيال والقدرة 
 على االبتكار واالبداع 

يدوي نشاط  

 المساهمة في تنظيف القسم 
 القاعة 

ي نظافة الفضاء الداخل
 للقسم

االسهام في نظافة 
 المحيط 

 نشاط اخالقي 

 االنشطة التي يقوم مشاهد مصورة 
ل بها الطفل في اللي

 والنهار 

وم ذكر االنشطة التي يق
  بها االنسان في النهار

نشاط ايقاظي  الليل والنهار
 علمي 

الخارجي  الفضاء  العاب في التنقل : 
 الفراشة تتنقل 

 نشاط بدني االندماج االجتماعي  احترام قانون اللعبة

مشتريات من 
 الدكان 

مقارنة عناصر 
مجموعتين من حيث 

 الكم 

مقارنة عناصر 
مجموعتين من حيث 

 الكم 

نشاط رياضي   التحسس لمفهوم العدد
 منطقي

 ةصياغيحاول الطفل  مشاهد مصورة 
 عةوصف بسيط للضي

 في فصل الربيع

          نشاط لغوي  اغناء الزاد اللغوي   صياغة وصف بسيط
         
         

      
الحصة 
 الخامسة

اوراق تصوير/ 
 اقالم رصاص

القدرة على استخدام   ازهار وفراشاترسم 
  مواد وفنيات اساسية

اثارة الخيال والقدرة 
 على االبتكار واالبداع 

يدوي  نشاط  

 مشهد لطفل يسقي
 االزهار 

حاجة الزهرة الى 
 الماء 

و تحسيس االطفال بنم
  النبتة 

نشاط ايقاظي  النباتات 
 علمي 

 العاب في التنقل : الفضاء الخارجي 
 لعبة الشبكة 

 نشاط بدني   االندماج االجتماعي  التعايش مع المجموعة

مشتريات من 
 الدكان 

عناصر  مقارنة
مجموعتين من حيث 

10-0الكم من   

مقارنة عناصر 
مجموعتين من حيث 

  الكم 

نشاط رياضي  التحسس لمفهوم العدد 
 منطقي 

ات لعبة صيد الفراش فضاء المسرح
ير لعبة صيد العصاف  

مسرحي نشاط التعبير االيمائي  ترجمة الحركة   

 


