وحدة الغذاء
وحـــدة الــغذاء
التاريخ:
األول

اليوم /
/

/

14هـ

في نهاية النشاط يكون الطفل قادرا على :
الهدف :
*أن يتلو الطفل سورة التين خلف المعلمة أثناء تقديم النشاط.
*أن يعدد الطفل بعض األنواع المختلفة من الغذاء أثناء تقديم النشاط.
المواد واألدوات الالزمة :
أنواع مختلفة من األطعمة
بطاقة الحرف ( ص )  -بطاقات لكلمات تبدأ بالحرف ( ص)  -كتاب التمارين

وصف النشاط وخطوات عرضه :
نبدأ النشاط بالجلوس بشكل حلقةة و ككةر ت تعةالى والتوكةل عليةه سةبحانه ،ثةم أسة ا األطفةاا عةن
أحوالهم وأتفقد الغائب من بينهم ،ثم أؤكد أن ربنا عز وجةل وةو ربنةا وخالقنةا ورازقنةا ،وأن القةرنن
الكريم وو كتاب ت أنزله على نبيه محمد صلى ت عليه وسلم ،مع حثهم على شكره سةبحانه علةى
نعمة األمن والسكن في البيت.
 أثير انتباه األطفاا إلى ما تغير في الفصل مةن أشةياء ومةاكا يشةاودون حةولهم مةن صةور وأشةكاامع ترك الحرية لهم في التحدث عةن األشةياء الموجةودة فةي الفصةل وأننةا سةنبدأ وحةدة جديةدة لمةدة
أربعة أسابيع وسوف نردد سورة جديدة ووى سورة التين.
 أردد مع األطفاا سورة التين ترديد جماعيا ثم ترديد اآلية المرتبطة بالوحدة.*أناقش األطفاا حوا موضوع الوحدة و فائدة الغذاء ومن الذي أنعم علينا بنعمة الغذاء وماكا أنعةم
ت علينا من نعةم كثيةرة مةع حةط األطفةاا علةى شةكر ت علةى نعمةه الكثيةرة التةي تعةد و تحصةى
ومنها نعمة الغذاء.
*أعرض على األطفاا صينية تحتوى أنواع مختلفة من األطعمة كالخضروات-الفواكةه –الحبةوب –
األلبان ثم طرح بعض األسئلة حةوا وةذه األطعمةة الموجةودة فةي الصةينية وكيةف تذكةل ومةاكا يجةب
علينا أن نفعل قبل أن ن كل األطعمة مع حثهم على التسمية قبل تناوا الطعةا وحمةد ت وشةكره بعةد
ا نتهاء من تناوا الطعا أوزع على األطفاا األطعمة وأطلب من كل طفل أن يذكر اسم الطعا الةذي
معه ويشمه ويلمسه.
 أقد لهم الحرف ( ) بذكر كلمة تبدأ به مع ربطه بصور تبدأ به ،ثم يةذكرون كلمةات تبةدأ بةه ثةمأعرض الكتاب وأشرح التمرين لتنفيذه في ركن القراءة والكتابة وتوضع بطاقته في وذا الركن.

وحدة الغذاء
األسئلة المفتوحة والمثيرة للتفكير:
-

من ربك؟
ما دينك؟
ماعنوان الوحدة؟
ماكا تغير في الفصل؟
ماكا يوجد في الصينية؟
لو لم يكن لدينا طعا ماكا سيحدث؟
أمامك أطعمه مختلفة ماكا تحب أن ت كل منها؟
ول ن كل نحن المسلمين أي طعا نحبه؟ أ ن كل الطعا الطيب الحالا؟
أتعرف من رزقنا وذا الطعا ؟
ماواجبك قبل تناوا الطعا ؟
كيف ت كل طعامك؟
لماكا ت كل الطعا ؟
لو لم ت كل ماكا سيحدث؟
أتعرف من رزقنا وذا الطعا ؟
كيف تشكرون ت تعالى على نعمة الطعا ؟
بم تبدأ كلمة (صاروخ)؟
وات كلمة تبدأ بحرف (ص).

لو أعدت النشاط مرة أخرى ماوي التعديالت التي تريد تطبيقها :
التقييم/
المعلمة/

األطفاا/

األدوات/

وحدة الغذاء
وحدة الغذاء
اليوم/األول

في نهاية النشاط يكون الطفل قادراً على :
الهدف :
 أن يذكر الطفل ماأعجبه في األركان أثناء تقديم النشاط.
 أن يتحدث الطفل عن شعار الوحدة الذي شارك أصحابه في تنفيذه خالا تقديم
النشاط.
المواد واألدوات الالزمة:
شعار الوحدة – قلم فلوماستير
وصف النشاط وخطوات عرضه :
بعد جلوس األطفاا بشكل حلقة ،ألقي السال عليهم ،ثم نبدأ جميعا ً بذكر ت تعالى والتوكل
عليه سبحانه ،ثم أككر لهم أنشطة اللقاء األخير ،ثم اطلب منهم المشاركة في الحديط حوا
األعماا التي قاموا بها خالا اليو وكذلك عن خبراتهم في العمل الحر في األركان.
 أقترح عليهم الحديط حوا شعار الوحدة الذي شركوا بعضهم في تنفيذه ،فيتحدث كل طفلعن الصورة التي ألصقها وكيفية لصقها ثم أطلب من أصحابه ككر رأيهم حوا الصورة التي
ألصقها صاحبهم ،ثم يختارون عنوانا ً له ثم نلصقه على الباب.
 أككروم ب نشطة اليو التالي.األسئلة المفتوحة :
 ماكا فعلت في ركن التعبير الفني؟ كيف ألصقت الصورة؟ بماكا ألصقت الصورة؟ ماالعنوان الذي تختارونه لهذا الشعار؟التقييم/
المعلمة/

األطفاا/

األدوات/

وحدة الغذاء

األخوات معلمات رياض األطفاا
السال عليكم ورحمة ت وبركاته
مذسسة التحاضير الحديثة Www.Mta.Sa

تقد تحضير رياض األطفاا (فالش األستاكة رسيل لعا 1440وـ)
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

وحدة الغذاء
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 ا ستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إعالن  +العاب بزا
+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 ن ف مرفق
بين صور وقصص واناشيد وحروف
وارقا وعروض بوربوينت وفيديو وألعاب وورق عمل وتحاضير بطرق مختلفة
بحجم
GB 32
ملفات خاصة با ركان
( الركن الفني – ركن القراءة – الركن اإلدراكي -ركن ا كتشاف – ركن التخطيط
– ركن البناء )
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألرقا باإلضافة إلى اناشيد وفيديو وعروض
بوربوينت وورق عمل
ملف خاص للغة ا نجليزية

وحدة الغذاء
القرنن الكريم تعليم قصار السور لألطفاا بالصوت والصورة
+
دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفاا
+
خطة رياض األطفاا
+
تحضير منهج الرياضيات لألطفاا
+
مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفاا
+
مسلسل فواز ونورة لتعليم القيم األخالقية لألطفاا حلقات كاملة
+

رؤية  2030رياض أطفاا
+
مهارات إتقان متنوعة لألطفاا
+
اسطوانات تعليمية لألطفاا
+
الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعا  1440وـ
+
معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفاا باإلضافة إلى دليل الحضانات
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية لألطفاا يشمل على فيديو تعليم
القراءة والقرنن 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

وحدة الغذاء
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

وحدة الغذاء

وونا أرقا 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

