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 المهارات المعرفية أ. 

 

اتالتعليقالم��حظات و  
تاريخ 

ظةالم��ح  
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

 المهارات المعرفية

 تنمية مهارات التصنيف والتطابق
: تصنیف األشیاء حسب 1نشاط رقم    

 مفھومھا
24-27 یستطیع تصنیف األشیاء حسب  

 مفھومھا
الصور حسب : مطابقة 2نشاط رقم    

27-24 مفھومھا یستطیع مطابقة الصور حسب  
 مفھومھا

تنمية مفهوم الوقتتطوير   
: إجراء مشروع "یومین" 3نشاط رقم      24-27 یستطیع فھم معنى األمس  

 والیوم
: إجراء مشروع "یومین" 3نشاط رقم      24-27 یخطط وینفذ مشروع في  

 یومین
 معرفة ا��شكال الهندسية

: مطابقة أشكال ھندسیة 5رقم نشاط    
30-24 بسیطة یستطیع مطابقة األشكال  

 الھندسیة
: نقل أرقام متساویة من 6نشاط رقم    

30-27 األجسام  یستطیع نقل أجسام ھندسیة 

: مطابقة االشكال مع 7نشاط رقم    
33-27 الرسمة تطویر مفھوم " الكل" و  

 "الجزء"
: تصنیف األحداث عن 8نشاط رقم    

36-30 طریق تسلسلھا يستطيع فهم تسلسل  
 ا��حداث

   
: التالعب بأجزاء من اللغز9نشاط رقم   33-36 فهم الرموز التي  

 تستخدم للكسور
: مطابقة صور األھل 10نشاط رقم    

36-33 واألطفال   تطوير مهارات التطابق 
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 ب. المهارات اللغوية

 

 الم��حظات والتعليقات
تاريخ 

 الم��حظة
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

 المهارة اللغوية

صور األشیاء باستخدام  : تمییز1نشاط رقم    
27-24 اسماء غریبة ومعقدة يز ومعرفة صور ا��شياءتمي   

تسمیة أعضاء جسم األنسان: 2نشاط رقم      24-30  تسمية أعضاء الجسد 
النظر إلى االرقام الموجودة : 5نشاط رقم    

30-27 في الكتیب معرفة ا��رقام عن طريق  
 الكلمات والكميات

اللفظية تمييز وممارسة ا��صوات  

: تسمیة الصور التي تبدأ بنفس 3نشاط رقم    
30-27 الصوت اللفظي  توسیع المفردات 

: تسمیة الصور التي تبدأ بنفس 4نشاط رقم    
30-27 الصوت اللفظي  ممارسة صوت لفظي معین 

: معرفة األحرف وأصواتھا 7نشاط رقم    
30-27 اللفظیة  معرفة األحرف وأصواتھا اللفظیة 

خلق واختراع قصة من : 6نشاط رقم    
33-27 الصور خلق قصة من الصور/ استخدام  

 المخيلة
: االستماع إلى كتاب صوتي8نشاط رقم      30-36 ستماعممارسة مهارات ا��   
: استخدام لعبة "أنا جاسوس" 9 نشاط رقم   

36-30 لممارسة التعرف على األشیاء  معرفة وتسمية ا��شياء 

مطابقة الحروف على لوحة  :10نشاط رقم    
36-33 الحروف األبجدیة  مطابقة الحروف 
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 أ. المهارات الحركية 

 الم��حظات والتعليقات
تاريخ 

 الم��حظة
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

 المهارات الحركية

 التنسيق بين اليد والعين
: القص باستخدام المقص1نشاط رقم      24-27  القص باستخدام المقص 
: رمي االشیاء من مسافة 2نشاط رقم    

27-24 بعیدة   رمي شيء ما 

: وضع مشبك المالبس في 4نشاط رقم    
30-24 إطار  وضع مشبك المالبس بشيء ما 

 تنمية البراعة اليدوية
: استخدام خرامة الورق3نشاط رقم      24-30  استخدام خرامة الورق 
: وضع مشبك المالبس في 4نشاط رقم    

30-24 إطار  وضع مشبك المالبس بشيء ما 

: نقل الماء باستخدام أدوات 5نشاط رقم    
 ضغط وعصر

24-30  نقل السائل بواسطة أداة ما 

: صنع واللعب بالمكعبات7نشاط رقم      27-33 با��شياءالت��عب    
: المشي على الخط8نشاط رقم قم      27-33  تنمیة مھارة التوازن 
: نقل األشیاء بواسطة 9نشاط رقم    

إصبعین السبابة واإلبھاماستخدام   18-21  نقل األشیاء، طریقة اإلصبعین 

 تنمية البراعة اليدوية
: تعلیق األشیاء باستخدام 6نشاط رقم    

33-27 حبل مع بعضھاتعلیق األشیاء    

التدرب على استخدام طريقة ا��صبعيننقل ا��شياء و  
: نقل األشیاء الصغیرة جدا 9نشاط رقم    

33-27 باستخدام أدوات القبض نقل األشیاء الصغیرة جدا باستخدام  
 أداة

   
: النقل باستخدام المالعق10نشاط رقم   30-36  نقل األشیاء بواسطة أداة 
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 ب. مهارات الحياة العملية

 

 

 

 الم��حظات والتعليقات
تاريخ 

 الم��حظة
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

 مهارات الحياة العملية

: ربط المالبس1نشاط رقم      24-27  ربط الم��بس 

 يهتم بالبيئة
غسل أدوات المطبخ: 2نشاط رقم      24-27  یغسل األدوات البسیطة 
غسل المنادیل: 3 نشاط رقم     27-30  یغسل األدوات الناعمة 
: غسل النوافذ وأشیاء كبیرة 6نشاط رقم    

33-27 أخرى  یغسل األدوات الكبیرة 

 يهتم بنفسه
یعد الخضار والفواكھ : 4نشاط رقم    

30-27 للطھي واألكل  یعد الطعام للطھي 

اعداد سلطة الفواكھ: 5نشاط رقم      27-33  یعد الطعام لألكل 
 تنمية المهارات العملية

36-30  الخیاطة: 7نشاط رقم قم      یتعلم الخیاطة األساسیة 
: أخذ جزء ووضعھ معاً 8نشاط رقم    

36-30 مره أخرى  یتبع تسلسل الخطوات 

التلمیع: 9نشاط رقم      30-36  یتعلم تلمیع األشیاء 
 يهتم بنفسه وبا��خرين

: اعداد الوجبات الخفیفة10نشاط رقم      33-36  یعد الطعام لوجبات خفیفة 
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  لحسيةأ. المهارات ا

 

 

 الم��حظات والتعليقات
تاريخ 

 الم��حظة
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

 المهارات الحسية

�لوان وا��نماط ويسميها ويطابقهايتعرف على ا�  
: مطابقة األشیاء بألوانھا1نشاط رقم      24-30  يطابق ا��شياء بألوانها 
البحث عن الكنز  :2نشاط رقم      27-30 یتعرف على األشیاء ویطابقھا  

 بألوانھا وأنماطھا 
مطابقة األشیاء بحسب لونھا : 3نشاط رقم    

30-27 ونمطھا بألوانھا وأنماطھامطابقة األشیاء    

: تمییز بین أحجام األشكال 4نشاط رقم      27-33  تمييز أحجام ا��شكال 
: الرسم5نشاط رقم      27-33 بداعتنمية ا��   

 تمييز ا��شياء عن طريق الملمس والقماش
التعرف على صندوق : 6نشاط رقم    

33-30 األقمشة التعرف على أنواع مختلفة  
 من ا��قمشة

   
مراقبة الطبیعة عن قرب: 7نشاط رقم   30-36 فحص وتمييز أشياء  

 موجودة بالخارج
تجربة أكیاس الرائحة: 8نشاط رقم      30-36  التعرف على روائح مختلفة 

 التعرف على البيئة الخارجية وا��هتمام بها
: زراعة نبتة بالخارج9نشاط رقم      33-36  زراعة البذور 
مكان تغذیة الطیور : زیارة10نشاط رقم      33-36  االھتمام بحیوان 



7 
 

 ب. المهارات ا��جتماعية 
 

 الم��حظات والتعليقات
تاريخ 

 الم��حظة
تاريخ 
 العرض

 النشاطات
العمر 
 بالشهور

 المهارات ا��جتماعية

 ممارسة السلوك المحترم والروتين
: فتح وإغالق الباب بھدوء1نشاط رقم      24-27 التدریب على استخدام األدب  

 والمجاملة
: ممارسة استخدام "لو 2نشاط رقم    

30-24 سمحت" و " شكراً "  استخدام األخالق 

 التدريب على انتظار الدور في الصف والعمل مع ا��خرين
: لعبة السحب الجماعیة3رقم نشاط      24-30  التدرب على انتظار الدور 
: لعبة السحب الجماعیة3نشاط رقم      24-30 التدرب على العمل مع أھداف  

 اآلخرین
: غناء أغنیة "ال" وأغنیة 4نشاط رقم    

33-27 "نعم"   ً  التدرب على الغناء معا

: صنع مجموعة الفن5 نشاط رقم     27-33 مشروع جماعي المساھمة في   
: صنع مجموعة الفن5 نشاط رقم     27-33  التدرب على انتظار الدور 
   

: تمییز المشاعر ووصفھا6 نشاط رقم  27-33  تمييز المشاعر ووصفها 
 

   
: التخطیط لعمل رحلة7نشاط رقم   27-36 التفاعل مع أشخاص جدد  

 في بيئة جديدة
   

تقلید قصة أكشن: 8نشاط رقم   30-36 خرين تقليد ت��فات ا�� 
 وك��مهم

: تغییر الشریك/الرفیق9نشاط رقم      33-36  التفاعل مع أشخاص جدد 
ً 10نشاط رقم     : صنع الزبدة معا  33-36  مشاركة ا��خرين 


