(تحضير نشاط فترة الحلقة )
التاريخ/

اسم الوحدة  /كتابي.
اسم النشاط /التعرف على مفهوم الكتاب.

المستوى  /الثاني.

اهلدف من النشاط :إن يعدد الطفل أهمية الكتاب.

املواد واألدوات الالزمة للنشاط

المتهيد للنشاط :

 (:كتاب أحد األطفال  ،دفتر مجلد )

نبدأ حلقتنا بتحية اإلسالم ثم أسأل أحبتي عن أحوالهم وصحتهم واتفقد الغائب منهم وندعو له بالشفاء العاجل .

عرض النشاط :

تطلب المعلمة من الأطفال الجلوس جلسة صحيحة ثم تخبر الأطفال عنوان الوحدة الجديدة وهو

(كتابي ) ثم تعرض لهم مجموعة من الكتب وتسألهم  :هل تعرفون ماذا احمل في يدي ؟ أين نجد الكتاب عادة ؟ ماذا يوجد داخل
الكتاب ؟ لماذا انقرأ الكتاب؟

الأس ئةل املثرية للتفكري :
• كيف سيكون شكل الكتاب من غير أوراق ؟؟

في أين يوجد الكتاب ؟؟

•ماذا لو ضاعت الحروف من الكتاب ؟؟
•أين ترجع كتابك بعد االنتهاء منه ؟؟

التأأكد من حتقيق الهدف:

كيف نكتب داخل الكتاب ؟؟
ما هو شعورك وأنت تكتب في الكتاب ؟؟

من خالل األسئلة التي تطرح على الطفل .

كيفية االنتق ال إلى النشاط الالحق  :التذكير بقوانين النشاط التالي.

لو أأعدت النشاط مرة أأخرى ما التعديالت والإضافات اليت سأأقوم هبا؟
النشاط:
األطفال :
األدوات:

(تحضير فترة اللقاء األخير )
اسم الوحدة  /وحدة كتابي.
اسم النشاط /لعبة صوت من ؟

التاريخ/
المستوى  /الثاني .

اهلدف من النشاط*:أن يشارك الطفل اللعبه مع أصدقائه.

املواد واألدوات الالزمة للنشاط ( :بطاقات  -صور)

خطوات الإنتقال اإىل اللقاء الأخري :
•
•
•

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

عرض النشاط :

تذكير األطفال بالوحدة استرجاع جميع أنشطة اليوم تخبر األطفال لديها لعبة جميلة وهي لعبة صوت من ؟ وفيها

تعرض المعلمة مجموعة أصوات وتطلب من األطفال التعرف على الصوت.

من الأس ئةل املفتوحة :
 /1ما رأيكم باللعبة؟

 /2لمن هذا الصوت ؟

الاسرتاتيجية املنفذة:
فرتة التنفيذ10 :دقائق

طريقة التنفيذ:

المناقشة

دفع الطالب إلى التفكير والمناقشة وإبداء الرأي وطرح األسئلة وتقديم األجوبة  ،واشراكهم في إعداد الدروس  ،مع

االهتمام بالبحث وجمع المعلومات وتحليلها

الأهداف من الإسرتاتيجية -1 :دفع الطالب اإىل التفكري واملناقشة -2 .حتفزي الطالب عىل الاهامنم ابلبحث ومجع املعلومات وحتليلها.

كيفية انهاء اللق اء األخير:
توديع األطفال ووعدهم بيوم شيق بإذن هللا .
قول دعاء الخروج (بسم هللا توكلت على هللا والحول وال قوة إال باهلل) .

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 هللا
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 هللا 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

______________________________

