الموضوع :مفهوم الصحبة  +تعليق لوحة اإلعالن
في نهاية النشاط يكون الطفل قادراً على:
أن يتحدث عن مفهوم الصحبة لديه ويشارك أصدقائه في تعليق لوحة اإلعالن.
المواد الالزمة:
صور األطفال  +دبابيس  +قلم  +ورقة.
وصف النشاط وخطوات عرضه:
)
أعطي إشارة البدء في الحلقة ...ثم أجلس مع األطفال وألعب معهم لعبة أصابع (
لحين اجتماع بقية األطفال ..ثم أسجل التاريخ والغياب بمشاركة األطفال ...السؤال عن اسم
) وأشكرهم على القراءة واالستماع.
السورة ....أقرأ وهم يرددون معي سورة (
المدخل:
أبدأ نشاطي بقولي لألطفال ،نحن اليوم في أول حلقة وحدتنا الجديدة ..وحدة األصحاب ..لكل واحد
ت يا "ريم"؟
منا صديق أو صاحب ..من صاحبك يا "أحمد" وأن ِ
 أنا أيضا ً صاحبتي أبله  ...وأبله  ...وأبله  ...أحبهم وأحب أن أتحدث معهم وأشاركهم
مزحهم وحزنهم.
 وأنت يا  ....من هو صاحبك؟ هل تحبه؟ لماذا؟
 بماذا تشعر يا  .....وأنت تشارك صاحبك الحديث؟
 مع من تلعب يا  .....؟ من يجري ويقفز معك؟ من يجلس معك في الفصل؟
 وعندما تذهب للوجبة يا  ....هل تأكل لوحدك؟ مع من تأكل؟
 بماذا تشعر يا  .....عندما يمرض صاحبك أو يغيب عن الروضة؟ لماذا تحزن؟
 ألنه صاحبك الذي تحبه؟ ماذا تفعل له؟
لك صاحبة؟ من صاحبتك؟ هل تحبينها؟ من يساعدك إذا احتجت
ت يا  .......هل ِ
 وأن ِ
للمساعدة؟
 من يحكي لك القصة ويعمل معك داخل الفصل؟
 لو لم يكن معك صاحب يا  ....هل تشعر بالسعادة؟ هل تستطيع أن تلعب؟
 هل يساعدك صديقك أو صاحبك إذا احتجت للمساعدة؟
 ترى هل مصاحبة الناس مهمة؟ لماذا؟
 هل هناك شخص في األسرة تحب يا  ....أن تتحدث معه وتحكي له كل ما يحدث معك في
الروضة؟
استخلص مع األطفال اإلجابات حتى أتوصل إلى أن الصاحب هو الشخص الذي يشاركنا
اللعب ..الطعام ..يقدم المساعدة لي ..يفرح عندما أفرح ويحزن عندما أحزن..
واآلن عرفنا أن لكل واحد منا صاحب ،ما رأيكم أن نتعاون في تعليق صورنا على لوحة
اإلعالن ..أبدأ بإختيار طفل عن يميني يقوم بتعلق صورته ثم طفل على يساري وهكذا جميع
األطفال مع ترك الحرية للطفل لتعليق صورته بجانب صاحبه.
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ماذا تحبون أن نسمي لوحة إعالننا الجديدة؟
أشكر الجميع على تجاوبهم معي ،وأخبرهم بأنني وضعت لهم ألبوم يحتوي على صور األصدقاء
في ركن المكتبة من يحب أن يطلع عليه في وقت العمل في األركان.
مراقبة األمور التالية من خالل عرض النشاط:
 مدى استمتاع األطفال بالنشاط وكذلك من خالل المشاركة فيه. إثراء حصيلة الطفل اللغوية بمفردات جديدة. قدرة الطفل على االستماع والمشاركة في الحديث.كيفية اإلنتقال:
واآلن ما رأيكم أن يمسك كل واحد منا يد صاحبه ونتوجه بهدوء للعمل في األركان.
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األخوات معلمات رياض األطفال
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مؤسسة التحاضير الحديثة Www.Mta.Sa
تقدم تحضير رياض األطفال (فالش األستاذة رسيل لعام 1440هـ)
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 مع السالمة
وحدة صالتي
وحدة مكتي
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تحاضير جميع وحدات رياض األطفال
المستوى األول والمستوى الثاني والثالث
على فالش مومري واحد بحجم  32قيقا
بسبعة طرق مختلفة
طولي (ثالثة أنواع )
عرضي ( نوعين )
التخطيط للفهم
تخطيط الوزارة ( الدليل التنظيمي )
جداول يومية
يومي مفصل
تحضير اسبوعي
 42وحدة متكاملة بجميع مرفقاتها
مع جميع االستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إعالن  +العاب بزل
+أوراق عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قصص  +فالشات  +تخطيط
 +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
GB 32
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
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القرآن الكريم تعليم قصار السور لألطفال بالصوت والصورة
+
دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفال
+
خطة رياض األطفال
+
تحضير منهج الرياضيات لألطفال
+
مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+
مسلسل فواز ونورة لتعليم القيم األخالقية لألطفال حلقات كاملة
+

رؤية  2030رياض أطفال
+
مهارات إتقان متنوعة لألطفال
+
اسطوانات تعليمية لألطفال
+
الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعام  1440هـ
+
معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال باإلضافة إلى دليل
الحضانات
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية لألطفال يشمل على فيديو
تعليم القراءة والقرآن بالتجويد
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
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ولحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم الشراء 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
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وهنا أرقام الحسابات للمعلمين
خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
( اي بان )
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان )
SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
بنك االنماء رقم الحساب :مؤسسه اوامر الشبكة
رقم أي بان
Sa3505000068201042364000
حساب االنماء
مؤسسه اوامر الشبكة
68201042364000
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161
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