
حقيبة الحرف 

ما هو ترتٌب الحروف التً ستقدم ؟ : س 



.ابتعدي عن األحرف المتشابهة بالصوت والشكل  •

رزلٌس من السلٌم إدراكٌا أن نقدم    دذ •

....س ش   ص ض 

:  الطريقة األفضل  •

.ضمن تحقٌق  التعزٌز الذاتً لألطفال   

أسماء األطفال ، حصر للحرف األول لجمٌع أسماء األطفال     •

.فً الفصل 

من نختار األول ؟: س  •



هناك عدة طرق الختيار األحرف  •

.ممكن االختٌار عشوائً  •

(ر )حرف  (   الرمل) ممكن حسب الوحدات  •

.ممكن حسب خطة الروضة  •



نختار اللً نستطٌع أن نكون من حرف اسمه كلمات فً االسبوع  •
الذي ٌلٌه 

رباببدور ب من : االسبوع األول •

ر من      رزان : االسبوع الثانً•

اذن من االسبوع االول أبدأ بتكوٌن كلمات من هذٌن •

و       رب الحرفٌن  مثل       بر

نجد أننا فً االسبوع الثانً استطاع الطفل أن ٌقرأ وٌكتب  •

.وبذلك ٌبدأ الطفل بعملٌة القراءة والكتابة •



: لوحة أٌام االسبوع  •

نقول نشٌد األبجدٌة ٌومٌا ونركز على صوت الحرف ولٌس شكل •
.الحرف 

.  تعرض اللوحة بشكل مكبر من أول الجدار إلى آخره تقرٌبا  •

.مهم أن ٌعرف الطفل موقع الحرف فً السلسلة  •

.لوحة الحضور والغٌاب  •

تشٌر المعلمة للحرف وتذكره بحالة السكون لتسهل على األطفال  •
الهجاء واإلمالء 



نشٌر للحرف بورق الصنفرة ونعرف الطفل بكٌفٌة كتابته  •

.وباألٌدي وفً الهواء على السجادة     

نحضر منه اثنٌن من الحرف المصنفر لٌمررعلى كل أطفال فً   •

.الحلقة من الجهتٌن بنفس الوقت 



 

.تشــبٌه الحرف  •



عرض أمثلة لكلمات تبدأ بالحرف وكلمات تحوي على  •

.  الحرف وكلمات تنتهً بالحرف 

.أعرض بطاقات بدون رسوم لٌركز الطفل على الكلمة  •

و تنتج . بدون صور ( بطاطا ‘ بٌض :كلمة ) •

بطاقات بنفس الكلمات بصور لركن الكتابة لنسخ األطفال

فواكــهفواكــه



.أضع كل كلمة فً جملة مفٌدة  •

.أطلب من األطفال أن ٌذكرا جمل لكل كلمة •

.وقد تساعد المعلمة األطفال فً تألٌف الجمل  •

.لون الباذنجان بنفسجً باذنجان•

هل تحب ٌا محمد البطاطا ؟؟بطاطا  •



تعرض لوحة كبٌرة أمام األطفال على شكل جدول ٌحوي  •

آخر وسط أول •

وتطلب المعلمة من األطفال تقدٌم أحرف وأمثلة ٌضعها •

الطفل فً جمل مفٌدة وتكتب المعلمة الكلمات فً اللوحة 

.السابقة 

او تستخدم بطاقات بكلمات معدة مسبقا ٌقوم االطفال •

بالتصنٌف



تعرض المعلمة بطاقات ،•

بهدف أن ٌتعرف الطفل على موقع الحرف بالكلمات•

(فارس:  آخرخس: وسط ، سٌارة:  أول) •

سارة نمسح البطن أمامهم  ستكتب المعلمة على السبورة  •

حسن س •

خمٌس س •



من من أصحابنا ٌبدأ اسمه بحرف ؟؟؟؟ •

.تعرض الكتاب وأظرف  •

ألصقهم على دفتر ( بدرٌة ، بدر ، باسم )  بمن ٌبدأ بحرف •

.األسماء 

من فً الوسط ؟؟ من فً اآلخر ؟؟ •

.وٌوضع بالمكتبة  •

.بعد ذلك نعمل بطاقات للحرف  •



أقدم لألطفال بطاقات صغٌرة للحرف    •

نطلب من الطفل البحث عن صور وأعمال ومجسمات وأشٌاء  •
.للحرف المطلوب 

من جاء ؟ فً األٌام التالٌة تسأل المعلمة من جاء بصور لحرف  •
؟ بمجسم للحرف 

.والحرف بلون مختلف تكتب المعلمة الكلمة و•

.تضع المعلمة اللوحة بعد الحلقة فً ركن الكتابة  •

الطفل الذي ال ٌحضر صور تعطٌه المعلمة من عندها صور  •
.لتعزٌزه 



 البد من عرض الحرف بالحلقة أوال بإثارة.

 إثراء البٌئة لغوٌا.

 تكوٌن جمل من خالل صور.

 لوحة جٌبٌة نصنف بها كلمات لنصنع جملة من فعل ، فاعل

.، مفعول به 

  صورة تفاحة مع اسمها (  أسماء األطفال ) أكلت.

 وقد نغٌر الفاعل   . نغٌر الفعل كل ٌوم لنكون جملة جدٌدة

.  والمفعول به 



األنشطة اإلدراكية 

.الجداول اإلحصائٌة  •

.حسب عدد أحرف األطفال •

.الحرف األول من األسماء  •

.الحرف األخٌر  •

.الذكور  •

.  اإلناث •

لٌفهم } ال ٌوجد بها حرف الٌوم الكلمات أو األسماء التً  •
.جانب معنوي { وٌدرك لماذا لم ٌختٌر اسمه 



ركن اإلدراك 

{الشكل بالشكل } .ٌطابق صورة الكلمة بصورة الكلمة  1.

{كلمة كارفور بنفس خط ولكن بدون شعار } ٌطابق خط بخط  2.

تغٌٌر نوعٌة الخط لٌركز على الحروف ٌطابق الحرف  3.

.بالحرف 

.نجزئ الكلمة  4.

.نطابق الشعار بالكلمة  5.

.ترتٌب الكلمات من األحرف بالترتٌب  6.

 



ركن المنزل 

جراٌد  •

كتب  •

استمارات فارغة ٌقوم الطفل بتعبئتها  •

• ................


