المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة .......
الروضة ............

خطة الفصل الدراسي األول 1442هـ – 1443هـ للوحدات التعليمية المستوى األول
اإلسبوع

اليوم والتاريخ
من األحد
1443 /1 /21هـ

األول
إلى الخميس
1443 /1 /25هـ
من األحد
1443 /1 /28هـ
الثاني
إلى الخميس
1443/2 /2هـ

الوحدة
األسبوعين
التمهيدية
(أهالً
وسهالً)

الفترة
الحلقة
الوجبة
اللعب الحر في الخارج
األركان التعليمية
اللقاء األخير
الحلقة

األسبوعين
التمهيدية
(أهالً
وسهالً)

الوجبة
اللعب الحر في الخارج
األركان التعليمية
اللقاء األخير
الحلقة

من األحد
1443 /2 /5هـ
األصحاب

الثالث
إلى الخميس
1443/2 /9هـ

الوجبة
اللعب الحر في الخارج
األركان التعليمية
اللقاء األخير

الموضوع
استقبال األطفال – التعارف -لوحة الحضور -آداب استخدام الحمام – الملعب الخارجي
الوجبة الغذائية
لعبة المرآة – الكراسي – األكواب – اللمس – بر بحر جو
التعرف على األلوان – التعرف على أشكال الحيوانات – مفهوم طويل وقصير – األشكال الهندسية
– قصص مصورة
أنشودة روضتي الحبيبة – لعبة تقليد األصوات – قصة الكلب الطماع – أنشودة أهالً – عرض
أعمال
ركن المكعبات – ركن التمثيل – ركن األلعاب اإلدراكية -ركن البحث واالستكشاف – ركن التعبير
الفني
الوجبة الغذائية
الذاكرة – جمع الكرات – سباق الركض – شد الحبل – رمي الحلقات
صنع أشكال بالعجين – بناء مجسم بالمكعبات – رسم دائرة – التعرف على شكل المربع – أحاجي
(بازل)
قصة ذات الرداء األحمر – لعبة كم؟  -أنشودة هيا نلعب في الروضة – لعبة تخيل؟  -عرض أعمال
من هم األصحاب -أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم – آداب التعامل مع األصحاب -وصف
الصاحب – بدائل أخرى لألصحاب
الوجبة الغذائية
الجواهر – سباق الركض – القفز السريع – األلوان  -اللمس
التعرف على حرف (أ) – تشكيل حرف (أ) بالصلصال – التعرف على الرقم ( – )1التعرف على
األلوان الموجودة بقوس قزح – صنع طائرة بالورق
نشيد خير األصحاب  -قصة الصديقان (األسد والفأر)  -لعبة ألمسني وعرفني  -نشيد نبينا محمد
(صلى هللا عليه وسلم)  -لعبة السهم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
تقدم لكم مؤسسة التحاضير الحديثة تحضير رياض األطفال
للعام الدراسي 1443هـ للفصول الدراسية الثالثة
أسماء وحدات رياض االطفال في الفالش
وحدة أهال وسهال
وحدة األصحاب
وحدة المسكن
وحدة صحتي وسالمتي
وحدة األيدي
وحدة الملبس
وحدة روضتي
وحدة الغذاء
وحدة العائلة
وحدة كتابي
وحدة الماء
وحدة الرمل
وحدة الحج
وحدة المال واالقتصاد
وحدة وطني
وحدة حاسوبي
وحدة المواصالت
وحدة األلوان
وحدة رمضان
وحدة هو للا
وحدة أنا وجسمي
وحدة السيرة النبوية
وحدة أصحاب المهن
وحدة األجسام
وحدة األشكال الهندسية
وحدة البيئة
وحدة الصوت
وحدة الضوء
وحدة الفصول األربعة
وحدة شهور السنة
وحدة الهواء
وحدة الحشرات
وحدة الحيوان
وحدة الفضاء
وحدة الكهرباء
وحدة النبات
وحدة النحل

وحدة أحب لغتي
وحدة المخترعون
وحدة صالتي
وحدة مكتي
وحدة رؤية 2030
وحدة نيوم
وحدة حقوقي وواجباتي
وحدة النظافة الشخصية
وحدة الرياضة
وحدة حول العالم
وحدة قارات العالم
وحدة المحبة
وحدة التمييز واإلدراك
وحدة الكائنات الحية
وحدة أسماء للا الحسنى
وحدة المشاعر
وحدة مع السالمة

تحاضير جميع وحدات رياض األطفال
المستوى األول والمستوى الثاني والثالث
على فالش مومري واحد بحجم  32قيقا
بإثنى عشر طريقة مختلفة
طولي (ثالثة أنواع )
عرضي ( نوعين )
التخطيط للفهم
تخطيط الوزارة ( الدليل التنظيمي )
الدليل اإلجرائي (الجداول)
الدليل اإلجرائي (االستمارات)
جداول يومية
يومي مفصل
تحضير اسبوعي
التحضير بالطريقة االستقصائية لكل الوحدات
التحضير باألهداف االجرائية السلوكية
التحضير بطريقة معايير التعلم المبكر النمائية

 54وحدة متكاملة بجميع مرفقاتها
مع جميع االستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إعالن  +العاب بزل
أوراق عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قصص  +فالشات  +تخطيط البرنامج اليومي حسب الدليل االجرائي  +اناشيد +
شعار للوحدة  +عروض بوربوينت  +فيديو  +صوتيات  +سجالت  +مطويات  +أنشطة
يحتوي الفالش مومري على اكثر من عشرة آالف مرفق
بين صور وقصص واناشيد وحروف
وارقام وعروض بوربوينت وفيديو وألعاب وورق عمل وتحاضير بطرق مختلفة
بحجم
32 GB

ملفات خاصة باالركان
( الركن الفني – ركن القراءة – الركن اإلدراكي -ركن االكتشاف – ركن التخطيط – ركن البناء )
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألرقام باإلضافة إلى اناشيد وفيديو وعروض بوربوينت وورق عمل
ملف خاص للغة االنجليزية
القرآن الكريم تعليم قصار السور لألطفال بالصوت والصورة
+

دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفال
+

الخطة الفصلية لرياض األطفال للثالث فصول الدراسية لعام 1443هـ
+

تحضير منهج الحروف واألرقام والمفاهيم الرياضية لألطفال

+

مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+

رؤية  2030رياض أطفال
+

مهارات إتقان متنوعة لألطفال
+

تحضير الدليل اإلجرائي لجميع وحدات رياض األطفال
للمستويات الثالثة
+

الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعام 1441 – 1440هـ
+

دليل رياض األطفال في نظام نور
+

معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال باإلضافة إلى دليل الحضانات

ملف خاص باألسبوع التمهيدي
+
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية لألطفال يشمل على فيديو تعليم القراءة والقرآن بالتجويد
منهج التربية البدنية لرياض األطفال
بمستوياته الثالثة
وشعارات الوحدات وأيقونة خاصة بكل وحدة

+
المناسبات العالمية (بوربوينت وفيديو وصور واناشيد) (اليوم الوطني  – 91اليوم العالمي للغذاء – اليوم العالمي للطفل –
اليوم العالمي للدفاع المدني) باإلضافة لصور األركان
+
بوربوينت وفيديو اليوم الوطني  91داخل وحدة وطني
+
بوسترات لفترات البرنامج اليومي لعدد  12وحدة أساسية بوسترات بمقاس
A1
تتضمن البوسترات
فترة البرنامج اليومي (حلقة ولقاء اخير ووجبة ولعب حر واركان)
+
أوراق عمل تمارين إدراكية بداخل كل وحدة من وحدات الفصل الدراسي األول والثاني والثالث لعام 1443هـ

سعر الفالش  160اير
وسعر محتويات الفالش بالكامل عن طريق االيميل  130اير
توصيل الفالش للرياض والخرج مجانا والتسليم يدا بيد
التوصيل لباقي مدن المملكة يضاف  50اير فيدكس

ولحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:

ر ً
إلكتونيا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم
ر
الشاء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c

للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
واتسب رياض األطفال
0545812647
يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
====================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
====================
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
====================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
______________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
______________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
______________________________

بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
______________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
______________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
______________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
______________________________
STC Pay

______________________________

