
 

 األىذاف : 1.1

ٔ ٚشرجظ ْزا انٓذف  يٍ انحٕٛاَبد انغجع 4أٌ ٚعذد انطفم  .1

اسرجبط ٔصٛمبً ثؤْذاف دٔس انحضبَخ ٔ سٚبض األطفبل فٙ 

عٛبعخ انزعهٛى فٙ انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ ٔ انز٘ ُٚص عهٗ 

: 

) تزًٌذ الطفل بثرًة هن التعبٍراث الصحٍحت ً 

وناسبت لسنو ً الوتصلو األساسٍاث الوٍسرة ً الوعلٌهاث ال

 بوا ٌحٍط بو( 

حٛش أٌ انطفم ٚكزغت انًٓبساد انالصيخ عٍ انجٛئبد 

يٍ حٕنّ ٔ يب رحزٕٚٓب. فبنحٕٛاَبد انزٙ رحٕرٕٚٓب نمصخ ْٙ 

يٍ ثٛئخ انطفم ٔ ٚغزطٛع يٍ خالل ْزِ انمصخ اكزغبة ثعط 

انًعهٕيبد عُٓب ٔ ثُبء حصٛهزّ انًعشفٛخ عٍ انحٕٛاَبد 

خصبئصٓب ٔ ثٛئبرٓب انطجٛعٛخ ٔ كم رنك  ثشكم عبو يٍ حٛش

لذو ثشكم يٛغش يُبعت نغٍ انطفم ٔ يشاعٛبً نخصبئصّ 

انًُبئٛخ فٙ يغزٕٖ انًعهٕيخ ٔ طشٚمخ انزمذٚى يٍ خالل 

  ٔعٛهخ يًزعخ رضش٘ انطفم نغٕٚبًٔ ْٙ انمصخ.

أٌ ًٚضم االطفبل انمصخ رًضٛم جًبعٙ ٔ ٚشرجظ ْزا انٓذف  .2

َخ ٔ سٚبض األطفبل فٙ عٛبعخ اسرجبط ثؤْذاف دٔس انحضب

 انزعهٛى فٙ انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ ٔ انز٘ ُٚص عهٗ: 

)تذرٌب الطفل على الوياراث الحركٍت ً تعٌٌذه على 

العاداث الصحٍت ً تربٍت حٌاسو ً تورٌنو على حسن 

 استخذاهيا(

حٛش أٌ انطفم يٍ خالل انزًضٛم رًُٗ نذّٚ انًٓبساد 

فزًضٛم ْزِ انمصخ ٚزطهت انحشكٛخ ٔ انزآصس انحشكٙ 

انكضٛش يٍ االرمبٌ انحشكٙ ٔ انزؤصس انغًعٙ انحشكٙ يٍ 



خالل أداء األدٔاس انًُٕطخ نهطفم فٙ رٕلٛزٓب انغهٛى. كًب 

رًُٙ حٕاط انطفم فٛكٌٕ فٛٓب رذسٚت نحبعزٙ انغًع ٔ 

انجصش نهطفم. كًب اٌ فٛٓب رًُٛخ نًٓبساد انطفم 

 االجزًبعٛخ.

اف دٔس انحضبَخ ٔ سٚبض ٔ ٚشرجظ ْزا انٓذف ثؤْذ

األطفبل فٙ عٛبعخ انزعهٛى فٙ انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ 

 ٔ انز٘ ُٚص عهٗ: 

)تشجٍع نشاط الطفل االبتكاري ً تعيذ رًقو الجوالً ً 

 اتاحت الفرصت أهام حٌٌٍتو لالنطالق الوٌجو(

فبنطفم يٍ خالل انزًضٛم ًٚكُّ رجذٚذ انطبلخ انضئذح ٔ 

ًشح ٔ اثذاعٛخ. كًب أٌ فٙ رًضٛم رٕجٛٓٓب ٔجٓخ عهًٛخ يض

انمصخ رشجٛع نهطفم نٗ االثذاع ٔ االثزكبس حٛش ٚزبح نّ 

رمذٚى انمصخ ثؤعهٕة جذٚذ يزًٛض ٔ فشٚذ ٔ ْزا فٙ حذ 

رارّ فٛٓب اربحخ انفشصخ نهطفم الَطالق حٕٛٚزّ فٙ َشبط 

 ٚغزطٛع فّٛ انزعجٛش انحش َغجٛبً.
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 استٍراتٍجٍاث التذرٌس:1.1.1

. ثعذ انجهٕط يع األطفبل فٙ انحهمخ ٔ انمبء انزحٛخ عهٛٓى , أثذأ 1

حٕٛاَبد انًضسعخ ٔ يب ٚعشفَٕٓب عُٓب, ثعذْب  ثغؤانٓى عٍ ثعط

انحٕٛاَبد يٍ حٛش انحجى فؤطشح عهٗ  أطهت يُٓى انًمبسَخ ثٍٛ

)انمطخ ٔ انكهت( ٔ  انطفم أعًبء حٕٛاٍَٛ ٔ أعبنّ أٚٓى أكجش يضبل

 )انجطخ ٔ انجمشح(. 

ألٕو ثعذْب ثعشض كزبة )انًشأح انعجٕص انزٙ ثهعذ  .3

 نٓى انزثبثخ( ٔ اعؤ

 يبرا رشٌٔ عهٗ انغالف"؟" 

 عٍ يبرا رزٕلعٌٕ عٛكٌٕ انمصخ "؟ " 



 ٔ أثذأ ثمشاءرٓب.  .4

 ثعذ االَزٓبء اعؤل األطفبل األعئهخ انزبنٛخ: .5

 "ْم أعججزكى انمصخ؟ " 

  صى أعؤل عٍ رغهغم أكم انعجٕص نهحٕٛاَبد انغجع ثبنجذء

" انضبَٙ؟"  ثبنغؤال انزبنٙ " يب ْٕ أٔل حٕٛاٌ ثهعزّ انعجٕص؟"

 انخ انخ

 صى ألٕو ثطهت رغهغم انحٕٛاَبد يٍ انحجى انكجٛش نهصغٛش 

  ِيبرا رعزمذٌٔ حصم نهعجٕص ثعذ أٌ أكهذ كم ْز "

 انحٕٛاَبد؟"

 كٛف عزشعش نٕ أكهذ اَذ كم ْزِ انحٕٛاَبد."؟ " 

ألٕو ثعذْب ثإعبدح لشاءح انمصخ يشح أخشٖ ٔ اطهت يٍ  .6

ب حٛش أٌ انًمبطع انًزكشسح األطفبل يشبسكزٙ فٙ لشاءرٓ

 رٛغش رنك

ٚعبد لشاءح انمصخ نهًشح انضبنضخ ثإعزجذال أعًبء انحٕٛاَبد  .7

 ثؤصٕارٓب. 

صى ألٕو ثزٕصٚع أدٔاس انحٕٛاَبد ٔ انعجٕص عهٗ األطفبل  .8

 نُمٕو ثزًضٛم انمصخ أيبو انًجًٕعخ

ثعذ اَزٓبء انًجًٕعخ األٔنٗ يٍ انزًضٛم ٚعبد رٕصٚع  .9
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