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وحدة العائلة

التاريخ /

/

/

هـ

الموضوع  /مفهوم العائلة
في نهاية النشاط يكون الطفل قادرا على :
الهدف :
 أن يتلو الطفل السورة الكريمة خلف المعلمة أثناء تقديم النشاط .
 أن يذكر الطفل معنى ( عائلة ) أثناء تقديم النشاط .
المواد واألدوات الالزمة :
بطاقات مصورة للعائلة
بطاقة الحرف المطلوب تعلمه – بطاقات مصورة تبدأ بصوت الحرف المطلوب تعلمه – الكتاب المدرسي
 وصف النشاط وخطوات عرضه :نبدأ النشاط بالجلوس بشكل حلقة و ذكر هللا تعالى والتوكل عليه سبحانه  ،ثمم أسم ا األطفماا عمو أحموالهم وأتفقمد النائمن ممو بيمنهم ،
وأمهد للوحدة الجديدة بموجودات الفصل المضافة له  ،ف شوقهم لها ولموضوعاتها  ،وأذكر لهم اسمم السمورة القرآنيمة  ،فيتلونهما ممو
خلفي،وأشرحها شرحا ً مبسطا ً،ثم يتلون اآلية الكريمة التي تتعلق بموضوع العائلة وهي قوله تعالى  " :يا أيها الناس إنا خلقنماكم ممو
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا " وأفسرها لهم ،ثم أؤكد أن ربنا عم وجمل همو ربنما وخالقنما ورازقنما ،وأن القمرآن الكمريم
هو كتاب هللا أن له على نبيه محمد صلى هللا عليه وسلم .
 أتحدث معهم حوا مفهوم العائلمة  ،وأذكمر لهمم أن العائلمة مجتممر صمنير يتكمون ممو األب واألم واألخم واألم أو أحمدهما فقم  ،ثمميسمي كل طفل األشخاص الذيو يسكنون معه في البي ،وأترك لهم فرصة الحديث حوا عائالتهم  ،وأذكمر اخختالفمات بميو العمائالت ،
فبعضممها دون أب أو أم أو كليهممما  ،أو قممد يكونممان منفصممالن واألبنمماء يعيشممون مممر أحممدهما  ،وأتحممدث عممو هممذ اخختالفممات ببسمماطة
ووضوح دون تحسس  ،ويمكو توضيح المجموعات المتشابهة في عدد أفراد األسرة .
 أعرض بطاقة الحرف المطلوب تعلمه بعد التمهيد له بكلممة تبمدأ بمه فيرحبمون بمه ويحيّونمه  ،ثمم أعمرض علميهم كلممات تبمدأ بمه  ،ثممأطلن منهم ذكر كلمات أخرى تبدأ به  ،بعد ذلك أعرض النموذج وأشرحه لتنفيذ في ركو القراءة والكتابة .
األسئلة المفتوحة والمثيرة للتفكير:
 مو هما والديك ؟ مر مو تسكو ؟ مو هي عائلتك ؟ ما معنى العائلة ؟ ما هو حجم عائلتك ؟ أيو تعيش عائلتك ؟ هل تحن عائلتك ؟ مو أصنركم في العائلة ؟ كم عدد أفراد عائلتك ؟ لماذا تحن عائلتك ؟ لو لم يكو لك عائلة ماذا سيحدث ؟  -كيف تشكرون هللا تعالى على نعمة السكينة بيو أفراد عائلتك ؟ بم تبدأ هذ الكلمة ؟ هات كلمة تبدأ بنفس الحرف .لو أعدت النشاط مرة أخرى ماهي التعديالت التي يمكو إضافتها :
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الموضوع  :التحدث عن إعالن الوحدة

في نهاية النشاط يكون الطفل قادراً على :
الهدف :
* أن يتحدث الطفل عو بعض أنشطة الحلقة ثناء تقديم النشاط .
* أن يشارك الطفل أصحابه في الحديث حوا إعالن الوحدة أثناء تقديم النشاط .
المواد واألدوات الالزمة:
لوحة إعالن الوحدة  +قلم فلوما ستر
وصف النشاط وخطوات عرضه :
بعد جلوس األطفاا بشكل حلقة  ،ألقي السالم عليهم  ،ثم نبدأ جميعا ً بذكر هللا تعالى والتوكل عليه سبحانه  ،ثم يذكر
أحد األطفاا أنشطة اللقاء األخير  ،ثم يتحدثون عو األعماا التي قاموا بها خالا اليوم وكذلك عو خبراتهم في
لوحة إعالن الوحدة  ،وعو شعورهم بعد لصق الصور عليه والحديث عو هذ الصور  ،ثم يختارون اس ًما له
وأُعلِّقه على لوحة اإلعالنات.
 أذكرهم ب نشطة اليوم التالي.األسئلة المفتوحة :
 ماذا فعل في ركو التعبير الفني ؟ ماهي الصورة التي أعجبتك وألصقتها على اللوحة ؟ كيف كان شعورك وأن تلصق الصورة على اللوحة ؟ ما هو اخسم الذي تختارونه للوحة اإلعالن ياأطفاا ؟لو أعدت النشاط مرة أخرى ماهي اخقتراحات التي يمكو إضافتها :

التقييم :
المعلمة /

األطفاا /

األدوات /

األخوات معلمات رياض األطفاا
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مؤسسة التحاضير الحديثة Www.Mta.Sa
تقدم تحضير رياض األطفاا (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 بجمير مرفقاتها
مر جمير اخستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إعالن  +العاب ب ا
+أوراق عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قصص  +فالشات  +تخطي  +اناشيد
شعار للوحدة  +عروض بوربوين  +فيديو  +صوتيات  +سجالت  +مطويات  +أنشطة
يحتوي الفالش مومري على اكثر مو عشرة آخف مرفق
بيو صور وقصص واناشيد وحروف
وارقام وعروض بوربوين وفيديو وألعاب وورق عمل وتحاضير بطرق مختلفة
بحجم
GB 32
ملفات خاصة باخركان
(الركو الفني – ركو القراءة – الركو اإلدراكي -ركو اخكتشاف – ركو التخطي – ركو البناء)
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألرقام باإلضافة إلى اناشيد وفيديو وعروض بوربوين
وورق عمل
ملف خاص للنة اخنجلي ية
القرآن 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
+
الدليليو اإلجرائي والتنظيمي لعام  1440هـ
+
معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفاا باإلضافة إلى دليل الحضانات
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية لألطفاا 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
واتسن التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلميو
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

