
ٔرشت ركٍ انكتببت



:كيف نثري الكتابة في 

الدٌباجة الصباحٌة  -1

ركن الكتابة  -2

االركان جمٌعها-3

:يحبٔر انٕرشت 



التحدث ,القراءة ,االستماع ,الكتابة 

وكل مهارة تنمً ,ٌتم تعلمها بوقت واحد 
االخرى وٌصعب الفصل بٌنهم

:الكتابة مراحل 

شخبطة عشوائٌة  -1

شخبطة منظمة -2

أشكال ترمز للحروف-3

أشكال تشبة الحروف -4

حروف-5

وٌقصد بها بابا  ”بب ”مخترعةكتابة -6

كتابة صحٌحه بابا -7

انهغت يٓبراث 
:االسبسيت 



وهً تعلم غٌر "الحضور: "اسم الطالبعن طرٌق بطاقة *
موجه من خالل تثبٌت البطاقة على صدر المعلمة وعدم 

تحرٌكها ونطق االسم بصوت واضح 

من االشارة بالٌد على التارٌخ البد :بطاقات أٌام االسبوع*
والٌوم 

ومن الممكن استخدام بطاقات االسبوع غٌر لوحة التقوٌم 
وتكون بخط أكبر وتستخدم كلعبة جماعٌة فً فترة اللقاء 

.االخٌر 

تستخدم عند الربط بالخالق  االسالم والرسول,بطاقات هللا*
والبد من االشارة بالٌد علٌها

:انذيببجت 



:ركن الكتابة أنشطة 

حرف "أنشطة خاصة بالحرف  -1
"االسبوع

أنشطة خاصة بالوحدة-2

أنشطة خاصة با اسم الطفل -3

حرهأنشطة -4

أنشطة االعداد للقراءة و الكتابة. 5

ركٍ 
انكتببت

يثزي 
بخًس 

إَٔاع يٍ 
:االَشطت



*ٌضع الطفل دائرة على حرف االسبوع من خالل الجرائد با استخدام الهاٌالٌت•

*ورقة عمل توصٌل الحرف وتكون من الٌمٌن الى الٌسار•

*االخر,الوسط ,ورقة عمل مواقع الحرف فً االول •

*القاموس المصور لكل طفل ٌقص الطفل الصورة وٌنسخ االسم•

*ورقة من قصة سبق للمعلمة قراءتها وٌضع دائرة على الحرف•

*..فم ,أوراق على شكل الحرف مثل حرف الباء ٌكون صحن •

*وقد ٌستخدم فً ركن الفن اٌضا"الملون االسفنج"الورق المفرغ •

أي ورق سواء كان أبٌض او ملون مخطط او غٌر مخطط او :الكتابة الحره *•
ورق شفاف

*وجود علبة ٌوجد بها أسماء االطفال لٌتعود على كتابة اسمه:كتابة اسم الطفل •

*دفتر لكل طفل ٌدون مقترحاته وتوثٌقها بالتارٌخ وٌكون فً بورتفلٌو الطفل•

وضع صورة عن الوحده وٌقوم الطفل بالتعبٌر عنها•

أَشطت . 1
خبصت 

:ببنحزف 





دفتز خبص نكم طفم نهكتببت انحزة ٔ َسخ انكهًبث انخبصت ببنٕحذة  ٔ 
انحزف نتكٕيٍ جًم  



يٓى تٕفيز . 2
أدٔاث نهكتببت 
انحزة بأشكبل 

ٔ إَاع 

أٔراق يهَٕت

...بيضبء

...يخططت 

..غيز يخططت 

جًيع إَاع 
االقالو 



صور لوحدة المسكن: مثال •

•  

صٕر عٍ انٕحذة يقٕو 
انطفم ببنتعبيز عُٓب 

في دفتزِ انخبص
ٔ يٍ انطبيعي اٌ 

تكٌٕ انشخبطت ْي 
اَتبجّ انكتببي ٔ ْذا 

يقبٕل جذا ألَٓب يزحهت 
يٍ يزاحم انكتببت



بطاقات مكتوبة وصور لها تكون مفتاح للكلمة مثل بطاقات 
البر والبحر وصور لها

تصنٌف ,صور للحٌوان وٌزواجها بالكلمة وتكون نشاط كتابً 
إدراك ,

اعالن لمنتج قشطة او رز "صور لالعالنات مثل وحدة الغذاء 
وٌضع دائرة على أول الكلمة وأخر الكلمة 

"الدانوب ,العثٌم ,بنده"لوحة بطاقات من البئٌة مثل

:وتكون على مراحل 

مطابقة شكل بشكل –المرحلة االولى 

الشكل االصلً واخرى مكتوبة باالسود  -المرحلة الثانٌة
واالبٌض بدون ألوان ولكن نفس الخط والحجم

خط النسخ غٌر شكل الكلمة االساسٌة  -المرحلة الثالثة

ومن الممكن استخدامها فً ركن المكعبات لتسمٌة البناء 

كلمة وصورة بجانبها وٌكون بها جمل با استخدام االسم وفعل 

خبصت أَشطت . 3
:ببنٕحذة 



كتبببث يٍ انبئيت 



االَشطت . 4
:ببالسًبء انخبصت 



اوشطت االعذاد للقراءة و الكتابت. 5
و هي اوشطت التخطيط و التتبع كما في االمثلت

مع مراعاة ان االتجاه يجب ان متوافق مع العربي 
و هو ان تكون الخطوط مه اليميه لليسار و ليس 

كما في االمثلت االوجليزيت كما يلي

 











:االركبٌ 

ويكون مه خالل 
إدخال الكتابت في 

جميع االركان 



:ركن التعايش االسري 

جراٌد ,فواتٌر ,إدخال استمارات مستهلكة 
أوراق واقالم ,

:ركن االكتشاف

من خالل التجارب مثل تجربة ٌطفو 
وٌغوص ٌقوم الطفل بنسخ الكلمة 

:ركن االدراك

تصنٌف,تطابق الكلمة

:ركن المكعبات

العثٌم , بطاقات ألسماء محالت هاٌبربنده
..

:ركن التعبير الفني 

رسم حر,ٌطابق وٌلون 


