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 ات المعرفية المهار أ. 

تاريخ  الم��حظات والتعليقات
 الم��حظة

تاريخ 
العمر  النشاطات العرض

المعرفية المهارات بالشهور  

 التر كيز على ا��شياء
على األشیاء : التركیز1نشاط رقم      3-6  استطاعة الوصول إلى األشیاء 
على األشیاء : التركیز1نشاط رقم      3-6 قبض األشیاء وإمساكھااستطاعة    
على األشیاء : التركیز1نشاط رقم      3-6 زالة األشیاء بسھولةاستطاعة إرخاء وإ   
على األشیاء : التركیز1نشاط رقم      3-6  القدرة على فحص األشیاء وإزالتھا 

 تطوير وتنمية مفهوم الحجم واللون والمكان
على األشیاء : التركیز1نشاط رقم      3-6 األحجامتمییز    
على األشیاء : التركیز1نشاط رقم      3-6  تمییز األلوان 
: تذكر مكان األشیاء2نشاط رقم      6-9  تذكر أماكن األشیاء 

مطابقة ا��شياء البسيطة وأجزاءهاتحديد و  
: مطابقة الغطاء مع 3نشاط رقم    

9-6 وعائھ   إزالة الغطاء 

: مطابقة الغطاء مع 3نشاط رقم    
9-6 وعائھ   إزالة الغطاء 

: التعرف على أشیاء 5نشاط رقم    
الطلب من  یجادھا عندإعینة وم

  الطفل
6-9  إتباع توجیھات/اتجاھات بسیط 

: مطابقة األحذیة 7نشاط رقم      9-12  مطابقة األشیاء 
: تركیب األكواب9نشاط رقم      9-12  تطوير وتنمية مفهوم الحجم 
التي  : تتبع األشیاء8نشاط رقم    

12-9 تتحرك  تتبع ا��جسام المتحركة 
شیاء ذات غطاءأیجاد إ: 6نشاط رقم      9-12  

12-9  زلقفاا : لبس10نشاط رقم     حل مشكلة ما  
: صنع لعبة بسیطة 4نشاط رقم      9-12  صنع لعبة/أداة 
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 ب. المهارات اللغوية

 

والتعليقاتالم��حظات  تاريخ  
 الم��حظة

تاريخ 
العمر  النشاطات العرض

 المهارات اللغوية  بالشهور

 تسمية وتحديد ا��شياء والصور/توسيع المفردات
األشیاء أسماء على : التركیز1نشاط رقم      3-6  التفاعل مع اآلخرین 
األشیاء أسماء على : التركیز1نشاط رقم      3-6  االستماع بانتباه 
األشیاء أسماء على : التركیز1نشاط رقم      3-6  تسمیة األشیاء 

 تسمية وتحديد أجزاء من الوجه والجسم
: تسمیھ أجزاء من الوجھ2نشاط رقم      6-9  فھم أجزاء الوجھ 
: تسمیة أجزاء من الجسم1نشاط رقم      6-9  فھم أجزاء الجسم 

ا��شياء الموجودة في كتاب ماالتعرف على   
: التعرف على صور األشیاء المألوفة في كتاب ما4نشاط رقم     6-9 التعرف على األشیاء  

 الموجودة في كتاب 
9-6  : التعرف على صور األشیاء المألوفة في كتاب ما4نشاط رقم    تعلم كیفیة التعامل مع  

 الكتاب بعنایة واھتمام
ستماعتطوير مهارات ا��  

: أضافة تأثیرات صوتیھ لقصص الطفل المفضلة5نشاط رقم      9-12  االستماع بانتباه 
: أضافة تأثیرات صوتیھ لقصص الطفل المفضلة 5نشاط رقم      9-12  إصدار أصوات مناسبة  
تسمیة فئات األشیاء: 6نشاط رقم      9-12 فھم وتمییز األصوات التي  

 تصدرھا الحیوانات
   

استرجاع أشیاء تم اخفاءھا: 7نشاط رقم   
9-12 تباع توجيهات إ 

 واتجاهات بسيطة
12-9  : إحضار أشیاء معینة عندما یطلب منھ ذلك8نشاط رقم      تمييز ا��شياء بأسمائها 
   

: تمییز األشیاء عن طریق وصفھا للطفل9نشاط رقم   
9-12 تمييز ا��شياء عن  

 طريق وصفها للطفل
الطفل على األرقام: تعریف 10نشاط رقم      9-12  معرفة ا��رقام 
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المهارات الحركية  أ.  

 

والتعليقاتالم��حظات  تاريخ  
 الم��حظة

تاريخ 
العمر  النشاطات العرض

 المهارات الحركية بالشهور

مساك ا��شياءيستطيع التدحرج ��  
: التدحرج1نشاط رقم      3-6  التدحرج 
: التدحرج1نشاط رقم      3-6 مساك األشیاءإ   
مساك األشیاءإ :2نشاط رقم     3-6   
مساك : تطویر مھارة اإل3نشاط رقم     

9-6  واإلبھام بالسبابة  طريقة ا��صبعين: السبابة  
 وا��بهام

 مفهوم " الداخل" و "الخارج" 
: عرض مفھوم "الداخل" 4نشاط رقم    

12-9 و "الخارج"  

 وضع األشیاء بالداخل
: رمي أشیاء داخل وعاء5نشاط رقم      9-12  
وضع األشكال داخل  :6نشاط رقم    

12-9 ثقوبھا  

: التدریب على 7نشاط رقم قم    
الخارج"  ""الداخل" و   9-12  

دخال مفھوم بالداخل : إ4نشاط رقم    
12-9 والخارج  

خراج األشیاءإ  
: رمي أشیاء داخل وعاء5نشاط رقم      9-12  
: التدریب على 7نشاط رقم قم    

الخارج"  "لداخل" و ا"  9-12  

إخراج األشیاء  :10نشاط رقم    
سطوانة  المخبأة من داخل ا  9-12  

: تكدیس أشیاء مصنفة 8نشاط رقم      9-12 خراج األشیاء من الداخل/ الخارج إ 
 وتكویمھا

: صب مواد جافة من 9نشاط رقم    
12-9 وعاء إلى وعاء آخر  الصب من وعاء إلى آخر  
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مهارات الحياة العملية  ب.  

 

 

والتعليقاتالم��حظات   
ريخ تا

 الم��حظة
خ تاري

 العرض
 النشاطات

العمر 
 بالشهور

يةمهارات الحياة العمل  

 يستطيع استخدام أدوات الطعام ا��ساسية
دخال مفھوم أدوات إ: 1نشاط رقم    

6-3 الطعام  یستطیع معرفة أدوات الطعام 

أدوات الطعاممساك إ: 1نشاط رقم      6-9 مساك أدوات یتدرب على إ 
 الطعام

یستخدم الملعقة: 8 نشاط رقم     9-12 یستطیع استخدام أدوات الطعام  
 األساسیة

    9-12  تصنيف ا��شياء 
 يهتم بالبيئة

سفنجة أو ضغط وعصر إ: 4نشاط رقم    
12-9 قطعة مالبس  وعصر إسفنجةیستطیع ضغط  

 أو قطعة مالبس
سفنجة أو ضغط وعصر إ: 4نشاط رقم    

12-9 قطعة مالبس و السائل تنظیف البقع أ 
 المنسكب على األرض

: ضغط قصاصات الورق5 نشاط رقم     9-12  انكماش قصاصات الورق 
تمزیق الورقة إلى : 6نشاط رقم قم    

   أجزاء
9-12 جزاءتمزیق الورقة إلى أ   

 يهتم بنفسه
تنظیف األنف: 7نشاط رقم      9-12  مسح وتنظیف األنف 
: صب الماء 9نشاط رقم      9-12  یصب الماء 
: صب الماء 9نشاط رقم      9-12  یفتح صنبور المیاه 
الشرب من الكأس: 10نشاط رقم      9-12  یشرب من الكأس 
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  المهارات الحسية أ.

 

عليقاتوالتالم��حظات   
تاريخ 

م��حظةال  
تاريخ 

ضالعر   
 النشاطات

العمر 
 بالشهور

 المهارات الحسية

   
: اتباع حركة األشیاء بعینیھ1نشاط رقم  اتباع حركة يستطيع  3-6 

 ا��شياء
مختلفة وأنواع نسيجتجربة أصوات   

تجربة أصوات مختلفة  :3نشاط رقم      6-9 صدار أصوات مع یستطیع إ 
 األشیاء 

سماع مستویات مختلفة : 4نشاط رقم    
9-6 من األصوات یستطیع سماع مستویات  

 مختلفة من األصوات
: إصدار أصوات مختلفة 6نشاط رقم    

األواني  باستخدام  
6-9 صدار األصواتیمارس إ   

تجربة أنواع مختلفة من  :7نشاط رقم    
9-6 النسیج تجربة أنواع مختلفة من  

 النسیج 
تجربة أنواع مختلفة من : 2نشاط رقم    

12-6 ملمس األطعمة یستطیع معرفة الفروقات في  
 ملمس األطعمة

   
التعرف على األنماط: 5نشاط رقم   6-9 يستطيع التعرف على  

 ا��نماط
   

جمع أشیاء في الطبیعة: 8نشاط رقم   9-12 يستكشف الكائنات في  
 الطبيعة

التعرف على األوعیة : 9نشاط رقم    
12-9 التي تحتوي على األشیاء بداخلھا  يستمع ل��صوات 

: تجربة "الدافئ" و 10نشاط رقم    
12-9 "البارد" يتعرف على "الدافئ" و  

 "البارد"
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هارات ا��جتماعية الم ب.  
 

والتعليقاتالم��حظات   
تاريخ 

 الم��حظة
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

ا��جتماعيةالمهارات   

: تقلید تعابیر الوجھ 1نشاط رقم    
 وأصوات الفم

3-6  
صدار ا��صوات يمارس إ

 وتعابير الوجه
الوصول إلى األشیاء : 3نشاط رقم    

6-3 ولمسھا  
يستطيع الوصول إلى 
 ا��شياء والقبض عليها

 يستطيع التعرف على ا��غاني البسيطة
: التوقع2 نشاط رقم     3-6 یستطیع تمییز األصوات وتوقع  

 التصرفات
12-3  البسیطة: تمییز األغاني 5نشاط رقم     یز األغانيتمی   

 تقليد الت��فات
: تعلم تمارین وقت الھدوء4نشاط رقم      6-9  تقلید التصرفات 
: سحب األشیاء ذھابا 6 نشاط رقم   

یاباوإ  6-9 تقلید التصرفات/ تنمیة روح  
 التعاون

   
اإلیقاع: االنضمام إلى 7 نشاط رقم  6-12  

صدار أصوات باستخدام ا
 ا��دوات

اإلیقاعإلى  االنضمام: 7 نشاط رقم     6-12  تقليد ا��صوات 

: مشاركة سلة الكنز10نشاط رقم      6-12  يأخذ دوره 

   
كمال كلمات األغنیةإ: 8نشاط رقم   9-12  

يستطيع التعرف على 
 ا��غاني البسيطة

: تجربة لبس القبعات9نشاط رقم      9-12  يتفاعل مع ا��خرين 


