وحدة المسكن
اسم الوحدة :المسكن
اسم النشاط :التعرف على المسكن

تحضير نشاط فترة الحلقة
باالستقصاء

التاريخ:
المستوى:

/

/

14هـ

في نهاية النشاط يكون الطفل قادرا على أن:
يردد اآلية الدالة التي تتعلق بموضوع المسكن
يذكر معنى مسكن أثناء تقديم النشاط
يصف بيته.
يعدد أنواع المساكن
المواد واألدوات الالزمة
بعض بطاقات المسكن – مسكن اللعبة –بطاقة الحرف المطلوب تعلمه – بطاقات لكلمات تبدأ بالحرف
عرض النشاط:
االفتتاحية والتمهيد للنشاط بأن أناقش األطفال حول خالقنا وحول آداب قراءة القران ،وأمهد للوحدة الجديدة ومدتها واسم السورة
المقررة .أتلو السورة المقررة للوحدة واطلب من األطفال ترديدها ورائي جماعيًا ،ثم اآلية المرتبط ة بالوحدة.
أتحدث معهم حول المسكن ومعناه  ،فهو المكان الذي نأوي إليه ونعيش فيه ،ونشعر فيه بالراحة والطمأنينة ،وأذكر لهم مفردات
أخرى للمسكن كبيت ودار ومنزل .يتم عرض مسكن اللعبة كشكل يدل عليه  ،وعرض البطاقات التي تدل على مسكن اإلنسان
والحيوان .أترك لهم فرصة الحديث حول مساكنهم واختالف بعضها عن بعض واطلب من كل طفل ان يصف بيته واين يقع.
اعرض عليهم الحرف الجديد فيرحبون به  ،مع عرض كلمة تبدأ به وكذلك صورة ،ثم كلمات وصور أخرى تبدأ به ويذكرون
األطفال كلمات أخرى .توضع البطاقات في ركن المطالعة ومسكن اللعبة في ركن االكتشاف.
اطلب من األطفال شكر هللا على نعمة المسكن وتسبيح هللا ثم أسألهم رأيهم في الحلقة قبل البدء بنشاط اللعب.
األسئلة المفتوحة والمثيرة للتفكير:
س -1من ربك؟ من نبيك؟
س-2أين تسكن؟ ما هو المسكن؟
س – 3لو لم يكن لديك مسكن ماذا سيحدث؟
س -4هل مسكنك كمسكن الحيوان؟  -لماذا تعيش في مسكن؟
س -5ما الفرق بين مسكنك ومسكن صاحبك؟  -لو لم يكن لديك مسكنا ً ماذا سيحدث؟
س – 6كيف تشكرون الخالق سبحانه على نعمة السكن؟
المهارات االستقصائية:
المالحظة :مالحظة األطفال للمسميات األخرى لكلمة مسكن.
االستدالل :استدالل الطفل على مفهوم المسكن.
المناقشة :من خالل مناقشة االطفال حول المكان الذي نأوى إليه ونعيش فيه وهو المسكن.
السؤال االستقصائي :
ماذا يسمى المسكن؟
وضع الفرضيات:
 - 1بيت.
 - 2دار.
 - 3منزل.
 - 4خيمة.
جمع المعلومات :تقسيم األطفال إلى مجموعات للتأكد من صحة الفرضيات.
الوصول إلى االستنتاجات :استنتاج أسماء ومفردات أخرى للمسكن.
مشاركة النتائج.
المفردات الجديدة :مسكن – منزل  -بيت
معايير التعلم المبكر النمائية :نهج التعلم  /العمليات المعرفية والمعلومات العامة  /التطور اللغوي والمعرفة المبكرة للقراءة
والكتابة
التقويم :تقييم األهداف – تقييم بيئة التعلم – تقييم التفاعالت بين المعلمة والطفل – توثيق نتاجات األطفال
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اسم الوحدة  /وحدة المسكن
اسم النشاط /عرض أعمال (شعار الوحدة)

(تحضير فترة اللقاء األخير)

التاريخ/
المستوى /

/

/

 14هـ

الهدف من النشاط:
*أن يتحدث الطفل عن عمله .
*أن يشترك الطفل في عمل شعار الوحدة.
المواد واألدوات الالزمة للنشاط  ( :لوحة اإلعالن – شعار الوحدة )
خطوات اإلنتقال إلى اللقاء األخير :
•
•
•

الجلوس في الحلقة .
إخبارهم باسم النشاط لهذا اليوم .
حث األطفال على التركيز واإلنتباه والجلوس الصحيح .

عرض النشاط  :تختار المعلمة  5اعمال لألطفال لعرض أعمالهم ومناقشتهم فيها
من األسئلة المفتوحة :
س :1ما اسم وحدتنا ؟
س :2ماذا نأخذ في اللقاء األخير؟
س :3ما شعورك وأنت تتحدث عن عملك؟
س :4ما هي األدوات التي استخدمتها في عملك؟
س :5من خلق لنا النعم العديدة؟
س :6ما واجبنا نحو الخالق؟
االستراتيجية المنفذة :استراتيجية العصف الذهني
فترة التنفيذ 5 :دقائق
طريقة التنفيذ :وضع ذهن الطالب في حالة من اإلثارة بغية التفكير في كل االتجاهات واالحتماالت للوصول في جو من الحرية
إلى أكبر عدد ممكن من األفكار واألراء حول مشكلة أو موضوع معين.
األهداف من اإلستراتيجية-1 :دمج الطالب نشيطين وفعالين في المواقف التعليمية  -2تعويد الطالب على احترام اآلراء وتقدير
اآلخرين  -3االستفادة من أفكار اآلخرين ومعلوماتهم.
األهداف من اإلستراتيجية-1 :دمج الطالب المتعثرين دراسياً-2 .تعويد الطالب على التعاون .
كيفية انهاء اللقاء األخير:
توديع األطفال ووعدهم بيوم شيق بإذن هللا .
قول دعاء الخروج (بسم هللا توكلت على هللا والحول وال قوة إال باهلل).
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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
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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
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 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
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+

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
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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  160لاير
وسعر محتويات الفالش بالكامل عن طريق االيميل  130لاير
توصيل الفالش للرياض والخرج مجانا والتسليم يدا بيد
التوصيل لباقي مدن المملكة يضاف  50لاير 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
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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
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”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
______________________________
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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

______________________________
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