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
-1عند بداية النشاط وانتظام األطفال على شكل حلقة اجلس مع األطفال وأسلم عليهم واطلب منهم تسبيح هللا وذكر دعاء الصباح ثم أتفقد
أحوالهم وأسألهم عن اليوم والتاريخ والشهر والسنة وحالة الطقس وعن الغائبين
.

 -2أناقش األطفال حول خالقنا وحول آداب قراءة القران ،وأمهد للوحدة الجديدة ومدتها واسم السورة المقررة.
 -3أتلو السورة المقررة للوحدة واطلب من األطفال ترديدها ورائي جماعيًا ،ثم اآلية المرتبط بالوحدة.
– 4أتحدث معهم حول المسكن ومعناه ،فهو المكان الذي نأوي إليه ونعيش فيه ،ونشعر فيه بالراحة والطمأنينة،
وأذكر لهم مفردات أخرى للمسكن كبيت ودار ومنزل.
 -5يتم 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.
-7اعرض 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.
 -8اطلب 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؟
س -7بم تبدأ هذه الكلمة؟ اذكر كلمة تبدأ بهذا الحرف.

التأكد من تحقق الهدف (/3د)
تحقق الهدف بتعرف الطفل على الوحدة الجديدة وعلى مفهوم المسكن

كيفية االنتقال إلى النشاط الالحق/2( :د)
أشكر االطفال على تجاوبهم ثم كفارة المجلس وثم اطلب منهم التوجه بهدوء للعب مع االلتزام بالقوانين
لو أعدت النشاط مرة أخرى ماهي التعديالت التي تريد تطبيقها:
التقييم/
المعلمة/
األطفال/
األدوات/

z

تسمية لوحة األعالن
أنشودة يامنزلي

في نهاية النشاط يكون الطفل قادراً على ان:
يتحدث الطفل عن شعار الوحدة الذي شارك أصحابه في تنفيذه خالل تقديم النشاط .
يردد نشيد يا منزلي مع المجموعة
يصف منزلة
يشكر الطفل الخالق سبحانه على نعمة السكن في المسكن أثناء تقديم النشاط .
المواد واألدوات الالزمة:
شعار الوحدة – كلمات األنشودة ـ الجهاز ـ منزل اللعبة ـ صور

بعد جلوس األطفال بشكل حلقة ،ألقي السالم عليهم ،ثم نبدأ جميعا ً بذكر هللا تعالى ،ثم أذكر لهم أنشطة اللقاء األخير ،ثم اطلب منهم
المشاركة في الحديث حول األعمال التي قاموا بها خالل اليوم وكذلك عن خبراتهم في العمل الحر في األركان.
 أقترح عليهم الحديث حول شعار الوحدة الذي شركوا بعضهم في تنفيذه ،فيتحدث كل طفل عن الصورة التي ألصقها وكيفية لصقها ثمأطلب من أصحابه ذكر رأيهم حول الصورة التي ألصقها صاحبهم ،ثم يختارون عنوانا ً له ثم نلصقه على الباب.
 ثم اقول لهم لدينا ايضا في اللقاء أنشودة يامنزلي يامنزلي واحث األطفال على الترديد معي بصوت واضح وعاليامنزلي يامنزلي  ......يا دار أمي وأبي  .....يا دار أختي وأختي  ......ومأكلي ومشربي
 ثم أختم اللقاء األخير بقصة ((الدفاع عن المسكن )) ثم مناقشة األطفال في القصة من خالل بعض األسئلة المثيرة وتشجيعهم على سرداحداثها وذكر شخصيات القصة وتشجيعهم على تقمص شخصيات القصة
 أحثهم على شكر الخالق سبحانه وتعالى الذي أنعم عليهم بنعمة السكن في المسكن. -أذكرهم بأنشطة اليوم التالي.

-

األسئلة المفتوحة:
 ماذا فعلت في ركن التعبير الفني؟ كيف ألصقت الصورة؟ من يردد لي أنشودة يامنزلي؟ ما اسم الحيوان الكبير في القصة؟كيف تشكرون هللا تعالى على نعمة المسكن يا أطفال ؟
-

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

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
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

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

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

