�شجــــرة املعــــرفة

المحتوى الإلكترونى لأجهزة الكال�سمات لمرحلة التعليم المبكر

دليل املعلم  -مرجع للمتدربني /املدر�سني



دليل المعلم � -شجرة المعرفه

للغة العربية  -لمرحله التعليم المبكر (� 5-4سنوات)

اللعبة :ال�شاطئ
�أحرف وكلمات اللعبة

�ص�-س-ك-ح
�ش-ب-ن-ط

�أهداف اللعبة
1 .1يحدد الأ�شياء عندما يرى �أول حرف من ا�سمها.
2 .2يعبر عن مالحظاته عن ال�سلطعون بالكالم و النقا�ش.
3 .3ي�شارك في عمل فني متحرك بالورق و الدبابي�س.

فكرة اللعبة
•هناك �صورة �شاطئ بحر و على ال�شاطئ و داخل الماء تظهر �صور الكلمات الثمانية.
•هناك الفتة على ي�سار ال�صفحة يظهر عليها حرف.
•على الطفل �أن ينقر على ال�شيء الذي تظهر الالفتة �أول حرف منه( .تظهر ال�شا�شة حرف ال�شين مث ًال فيختار الطفل ال�شم�سية).
•الكلمات� :صنارة – �سمكة – كرة – حذاء – �شم�سية – بنت – نجوم  -طيور.
•ينطق �صوت بكلمة �أح�سنت عندما ينهي الطالب اللعبة كاملة.

خطوة
()1

ن�شاط "�إح�صاء ال�سماء"
الأدوات

بطاقات �أو الفتات عليها �أحرف الأبجدية (هذه الالفتات �ستفيد المعلمة في عدة �أن�شطة)

تقدم المعلمة الن�شاط على �أنه �إح�صاء لأ�سامي التالميذ ح�سب الحرف الأول من ا�سماءهم .ترفع المعلمة �أولة عدد من الالفتات التي عليها �أحرف ال يبد�أ ا�سم اي
تلميذ في الف�صل بها ،و ت�س�أل هل هناك من يبد�أ ا�سمه بحرف الألف (مث ًال)؟ ثم تبد�أ في رفع الفتة بحرف الألف  ،و تطلب �أن يقف من تبد أ� ا�سماءهم بهذا الحرف،
و تطلب الم�ساعدة من باقي ال�صف في عدهم و تكتب على ال�سبورة حرف الألف و تحته تكتب عدد التالميذ ،و تنتقل بعدها �إلى حرف �آخر ...و هكذا.

خطوة
()2

لعبة "ال�شاطئ"
الأدوات

كال�س ميت (بعدد الطالب) � +سوفت وير (ال�شاطئ)

تقدم المعلمة اللعبة للتالميذ ،و ت�شرح لهم المطلوب منهم ح�سب قدراتهم .و قد ال ت�شرح اللعبة �إذا كان من ال�سهل على الطالب التعامل معها بال �شرح.

خطوة
()3

ن�شاط "الكابوريا"" /ال�سلطعون"
الأدوات

لكل تلميذ:كمية من الرمل � -صمغ �سائل  +قفازات بال�ستيكية  +عد�سة مكبرة  +ورقة  A4مر�سوم عليها �أجزاء
ج�سد الكابوريا � +ألوان  +م�سامير ورق (م�سمار له �سن م�سطح مزدوج ،يدخل في الورقة ثم يتم ف�صل طرفي �سنه
المزدوج و ثنيهما لتثبيت الأوراق)
خم�س وحدات من الكابوريا الحقيقية  +خم�س �أطباق لعر�ضها

تقوم المعلمة بتوزيع العد�سات المكبرة على التالميذ و هي تقول لهم �أنهم �سيعملون كم�ستك�شفين با�ستنتاج معلومات هامة عن حيوان يعي�ش على ال�شاطئ ،ثم توزع
�أطباق الكابوريا على المجموعات (واحدة لكل مجموعة) ،و توزع القفازات و تطلب منهم ارتدائها ،و تطلب من التالميذ �أن يراقبوا الكابوريا و يتح�س�سونها برفق
و يم�سكون ب�أطرافها و ي�ستخدمون العد�سات المكبرة في ا�ستك�شافها ،و على التالميذ �أن يرفعوا �أياديهم ليدلوا با�ستنتاجاتهم من هذه العملية اال�ستك�شافية ،و كلما
قدموا معلومة تدعمها المعلمة بحقيقة علمية تف�سرها( ،مثال :تلميذ� :شكل مقدمة يديها عجيب – المعلمة� :إنه ي�ستخدمها في الإم�ساك بالأ�شياء و الحفر و قر�ص
الأعداء عند الدفاع عن نف�سه) ...و هكذا .بعد ذلك تعر�ض المعلمة الفيديوهات و ت�شجع تعليقات الأطفال .بعد ذلك توزع المعلمة �أوراق ر�سمة �أجزاء الكابوريا و
تطلب من الأطفال تلوينها و ق�صها ،و تر�شدهم بعد ذلك �إلى كيفية تثبيت الأرجل في ج�سد الكابوريا بدبابي�س الورق .و في النهاية توزع على الطالب ال�صمغ ال�سائل و
الرمل و قطعة الورق المقوى ،و ت�ساعدهم في ل�صق الرمل على الورقة ثم ي�ضع كل منهم الكابوريا التي �صنعها على الرمال دون تثبيتها ،ليلعب بها متى �شاء( .قد تعد
المعلمة بع�ض قطع لحم الكابوريا المجمدة على البخار و تقطهعا �إلى قطع �صغيرة ليتذوق الطالب طعمها).
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دليل المعلم � -شجرة المعرفه

للغة العربية  -لمرحله التعليم المبكر (� 5-4سنوات)

اللعبة :الغرفة
�أحرف وكلمات اللعبة

�أهداف اللعبة
1 .1يحدد الأ�شياء التي تحتوي الكلمات الدالة عليها ،على حرف الألف في بداية الكلمة �أو و�سطها.
2 .2ي�ستمع �إلى الكلمات التي تظهر على ال�شا�شة عند اختيار الأ�شياء ال�صحيحة في الغرفة.
3 .3ير�سم �أ�شياء يحبها تحتوي على حرف الألف في البداية �أو الو�سط.

�أ
فكرة اللعبة

•�صورة غرفة نوم بها �سرير و العديد من الأ�شياء.
•تحت ال�صورة يظهر حرف الألف و هو يوم�ض.
•على الطالب �أن ي�ضغط بالم�ؤ�شر (�أو الف�أرة) على الأ�شياء التي يعتقد �أن الكلمات الدالة عليها تحتوي على حرف الألف في بدايتها �أو و�سطها.
•عندما ي�ضغط على �شيء �صحيح تظهر الكلمة في �أ�سفل ال�صورة و ينطق �صوت بقراءتها.
•الكلمات ال�صحيحة �سبعة� :أرنب – �ستارة – �سعادة – باب – كتاب – مفتاح – مكعبات .
•ينطق �صوت بكلمة �أح�سنت عندما يختار الطالب �صور الأ�شياء ال�صحيحة.

خطوة
()1

ن�شاط "دائرة القفز"
الأدوات

م�ساحة وا�سعة تكفي لي�شكل الطالب دائرة

ت�صف المعلمة التالميذ على �شكل دائرة و تطلب منهم الجلو�س بو�ضع القرف�صاء و القفز فقط عندما ي�ستمعون �إلى كلمة فيها حرف الألف .ثم تبد�أ المعلمة بنطق
كلمة بحرف الألف و ثالث كلمات ال تحتوي على حرف الألف�( :أرز  ،عنب ،معكرونة ،كر�سي� ،أ�سد ،).....و ت�ستمر بنف�س الطريقة لبع�ض الوقت ثم تقلل عدد الكلمات
التي ال تحتوي على �ألف �إلى كلمتين حتى ت�سرع اللعبة و يزيد المرح .ثم ت�ضيف الكلمات التي تحتوي على حرف الألف في و �سطها( :كرنب ،كتاب ،خيمة ،قطة،
�أ�سماء ،كلب� ،ألوان)....

خطوة
()2

لعبة "الغرفة "
الأدوات

كال�س ميت (بعدد الطالب) � +سوفت وير (الغرفة)

تقدم المعلمة اللعبة للتالميذ ،و ت�شرح لهم المطلوب منهم ح�سب قدراتهم .و قد ال ت�شرح اللعبة �إذا كان من ال�سهل على الطالب التعامل معها بال �شرح.

خطوة
()3

ن�شاط "الر�سم"
الأدوات

�أوراق ر�سم � +أقالم ر�صا�ص � +ألوان

تقدم المعلمة ن�شاط الر�سم و تبد�أ ب�س�ؤال الأطفال عن الأ�شياء التي يحبونها ،من �ألعاب �أو حلوى �أو �أي �شيء يخطر ببالهم( :ال�شوكوالتة – عرو�سة – �سيارة )..ثم
تطلب المعلمة منهم تخيل غرفة مليئة بهذه الأ�شياء ،و تطلب منهم �أن يختاروا ا�سم ًا جمي ًال لهذه الغرفة ،ثم تطلب منهم �أن ير�سموا هذه الأ�شياء .و �أثناء الر�سم تدور
بينهم و ت�س�أل كل طفل على حدة �إن كانت من بين الأ�شياء التي ر�سمها كلمات فيها حرف الألف .ثم تقوم المعلمة بكتابة بع�ض هذه الكلمات على ال�سبورة و بجانبها
ا�سم التلميذ /التلميذة التي ر�سمتها.
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دليل المعلم � -شجرة المعرفه

للغة العربية  -لمرحله التعليم المبكر (� 5-4سنوات)

14

ق�صة :قدم كبير

ﻫﺬه َﻗ َﺪ ٌم
َﻛ ِﺒﻴﺮة.
ﻗﺪم َﻣ ْﻦ
ُ
ﻫﺬه؟

تنمية المهارات اللغويه
االهداف:

تنمية المهارات اللغويه للطفل عن طريق تدريبه على �سماع ا�صوات االحرف بالكلمة للتعرف على اول حرف منها.

•الأدوات :بطاقات ل�صور �أثار الحيوانات  +بطاقات الأحرف العربية.
•الن�شاط - :تقوم المعلمة بتجهيز بطاقات االحرف المنا�سبه لأ�سماء الحيوانات الموجوده ببطاقات �صور �أثار الحيوانات و تقوم بل�صقها على ال�سبوره (او
الحائط) بالف�صل على ارتفاع ينا�سب االطفال و تقوم بمراجعه هذه االحرف مع الأطفال للت�أكد من معرفتهم بها.
 تقوم المعلمة بعر�ض بطاقات اقادام الحيوانات على االطفال ب�أن تريهم بطاقه واحده و ت�سالهم ان يخمنو" لمن من الحيوانات هذه القدم؟" و عندتعرفهم على الحيوان �صاحب القدم ت�سا�ألهم ب�أى حرف يبد�أ ا�سم هذا الحيوان ثم تختار احد االطفال ليقوم بتعليق ال�صوره ا�سفل الحرف المنا�سب لها على الحائط
او ال�سبوره (مثال� :صوره قدم قط بعد ان يتعرف االطفال على انها قدم قط ت�س�أل المعلمة ب�أى حرف من الحروف الموجوده على الحائط او ال�سبوره يبد�أ ا�سم
"قط")

تنمية المهارات الح�سابيه
االهداف:

تنميه مهارات العد لدى االطفال عن طريق عد ارجل الحيوانات والتفرقه بينهم با�ستخدام لوحه (.)T

•الأدوات :ن�صف فرخ ورق كان�سون � +صور للحيوانات (بارجل و بدون ارجل)  +بطاقات لالرقام (.)4 – 2 – 0
•الن�شاط - :تقوم المعلمه بتجهيز اللوحه بر�سم جدول من خانتين ر�أ�سيتين بها و تعلقها على الحائط بجانب االطفال فى طول ينا�سب االطفال.
 يبد�أ الن�شاط ب�أن تقوم المعلمه بر�ص بطاقات االرقام على الطاوله ثم ت�س�أل مجموعه االطفال عن االرقام التى امامهم للت�أكد من معرفتهم بهاو تقوم بتعليق بطاقات االرقام ا�سفل بع�ضهم فى اللوحه المعده ثم ت�ضع �صور الحيوانات على الطاوله بدون اى ترتيب محدد و تختار �صوره اى حيوان و ت�س�أل احد
االطفال على عدد ارجل الحيوان و بعد انتهاءه من عدها تخبره ان ي�ضع ال�صوره امام الرقم المنا�سب لها �سواء كان ( )4 – 2 – 0و ت�شجع الطفل ثم تختار �صوره
اخرى وت�س�أل طفل اخر و هكذا حتى انتهاء مجموعه ال�صور التى معها و ي�صبح عندهم لوحه جراف تفرق بين الحيوانات على عدد ارجلها و ان كانت ب�أرجل او ال.



دليل المعلم � -شجرة المعرفه

للغة العربية  -لمرحله التعليم المبكر (� 5-4سنوات)

ق�صة :ح�صالتي جميلة

ﺎﻟﺔ ﻟﺨﺎﻟﺪ.
وﺣ َّﺼ ٌ
َﺣ َّﺼ ٌ
ﺎﻟﺔ ﻟﺒﺎﺳﻢ َ
وﺣﺼﺔ وﺑﺴﻤﺔ

تنمية المهارات اللغويه
االهداف:

تنمية مهاره الكتابة لدى االطفال با�ستخدام االقالم فى تتبع النقط مما يقوى الع�ضالت الدقيقه ب�أيدى االطفال.

•الأدوات :بطاقات ل�صور عمالت مختلفه من انحاء العالم مع ا�سمها  +ورق عليه �صور العمالت و اال�سماء عباره عن نقط  +بع�ض العمالت الحقيقيه.
•الن�شاط - :تقوم المعلمه بعر�ض العمالت الحقيقيه (خا�صه ببلدها) على االطفال بعد االنتهاء من الق�صه وتخبرهم ب�أن هذه العمالت تختلف من بلد
الخرى و تعر�ض لهم بطاقات العمالت و تحدثهم عنها ثم تقوم بتوزيع االوراق عليهم ليقومو بتتبع النقط و قراءه الكلمات معهم
 تقوم المعلمه بالتحدث مع االطفال عن االدخار و فوائده و ت�سال االطفال عما يريدون �شراءه او عمله اذا ا�ستطاعو ان يدخرو مبلغا من المال ويتناق�شوا عنها و تحدثهم عن م�ساعده الفقراء بالمال و تقترح عليهم عمل ح�صاله للف�صل يقومون بو�ضع جزء من م�صروفهم فيها يوميا حتى يجمعو مبلغا لعمل حفل
لبع�ض الفقراء او االطفال االيتام و تريهم ال�صندوق الذى �سيقومون بعمله ح�صاله فيما بعد.

تنمية مهارات االبداع
االهداف:

تنميه المهارات الفنيه و االبداعيه للطفل ،و تنميه قدرات الع�ضالت الدقيقه بااليدى عن طريق الم�شاركه فى عمل
ح�صالة الف�صل و عمل كرت

•الأدوات :علبه كرتون حجم متو�سط  +الوان  +كل ما يمكن ا�ستخدامه للتزيين (جليتر  +ق�صا�صات ورق مختلفه االلوان + ).......ماده ال�صقه.
•الن�شاط - :تقوم المعلمه بتجهيز االدوات و تق�سم االطفال لمجموعات كل مجموعه تقوم بتلوين جهة من جهة ال�صنوق و عند االنتهاء يقومون بتزيينه كما
يرغبون ،و تعمل المعلمه على ت�شجيع االطفال فى ادخار االموال فى الح�صاله لم�ساعده الفقراء او لعمل حفله جماعيه بالمدر�سه لبع�ض االطفال االيتام من اى
دور االيتام القريبه منهم.
 -ت�شجيع االطفال لعمل كرت كبير الى دار من دور االيتام او الطفال ال�صومال.
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