رياض أطفال

وحدة الرمل

وحـــدة الرمل

اليوم  /األول

التاريخ/ / :

 14هـ

في نهاية النشاط يكون الطفل قادرا على.
الهدف :أن يسمي الطفل الوحدة الجديدة في نهاية النشاط
المواد واألدوات االزمة
حوض رمل
وصف النشاط وخطوات عرضة.
أبدأ الحلقة بالسالم على االطفال والسؤال عن احوواله وففقود الئا ون مونه بلود لو
فسجيل اليوم والتاريخ والشهر وحالة الطقو  .وفرديود األطفوال ملوي دعواا الاو ا
فرديدا جماعيا وكذل سورة الفيل .بلد ل سؤال االطفال عن ربنا والتأكيود علوى ان
هللا هووو خالقنووا ورازقنووا ،اطلوون موون االطفووال كوور اسو الوحوودة الحاليووة .قوورااة اةيووة
المتللقة بالرمل( .س ح هلل ما في السماوات واالرض وهو اللزيز الحكي ) بلود ععوداد
للفال وفهيئة الفال بالوسا ل والمواد المثيرة للمناقشة والمل رة عن الوحدة فثيور
انت اه االطفال لتل الوسا ل والمواد واسأله ؟ ما ا فئير في الفال؟ ما ا فرى حول
ــ يا نايف ــ من أشياا وصور واشكال جديدة؟ أفرك فرصوة لألطفوال يلودون االشوياا
الموجودة في الفال ث أخ ره بأننا سنتحدث اليووم عو وحودة جديودة فسومى وحودة
(الرمل) واطر علويه بلوا االسوئلة لتسواعده علوى التفكيور .وأخ وره بلودد أيوام
الوحدة.
نما ج األسئلة المطروحة:
س هل فحن الللن بالرمل يا را د؟
س ايهما فحن أكثر الرمل الم لل ام الجاف؟
س ما اس الوحدة الجديدة؟
س ما الذي سنتلرف عليه في وحدة الرمل؟
س من خلق لنا الرمل؟
س ما واج نا فجاه هذه النلمة يا خالد؟

كيفية االنتقال الى النشاط التالي
التقيي :
المللمة/

األطفال/

األدوات/

وحدة الرمل

وحـــدة الرمل

رياض أطفال

اليوم  /األول

التاريخ/ / :

 14هـ

في نهاية النشاط يكون الطفل قادرا على:
أن يردد الطفل النشيد مع المللمة واألطفال اةخرون في نهاية النشاط.
المواد واألدوات
االطفال
وصف النشاط وخطوات عرضه:
أجل مع االطفال على شكل حلقة وأسل عليه و كر النشاط الذي سن دأ به و كر
بنود اللقاا االخير .ونقرا سورة الللق قرااة جماعية
وعرض ألعمال بلا من االطفال.
اللقاا األخير ع ارة عن نشيد حيث يقول مطللة ...
هيا هيا يا أصحابي
سيروا سيروا لألللاب
نللن نجري عند ال حر
نئرف ماا عذبا يجري
ن ني بيتا فوق الرمل
فرديد النشيد مع األطفال وأطلن من أحد األطفال كر النشيد
وفي نهاية النشاط أ كره بموضوع الئد وأودعه .
نما ج األسئلة
س هل فحن الللن بالرمل يا رؤى؟
س ما ا يمكن ان فانع بالرمل؟
س هل فحن الرمل الم لل ام الجاف؟
التقيي :
المللمة/

األطفال/

األدوات/

وحدة الرمل

رياض أطفال
األخوات مللمات رياض األطفال
السالم عليك ورحمة هللا وبركافه
مؤسسة التحاضير الحديثة Www.Mta.Sa

فقدم فحضير رياض األطفال (فالش األستا ة رسيل للام 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 الرمل

رياض أطفال
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 مرفقافها
مع جميع االستمارات  +فحضير الحلقات  +لوحة ععالن  +اللاب بزل
+أوراق عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قاص  +فالشات  +فخطيط
 +اناشيد
شلار للوحدة  +عروض بوربوينت  +فيديو  +صوفيات  +سجالت +
مطويات  +أنشطة
يحتوي الفالش مومري على اكثر من عشرة آالف مرفق
بين صور وقاص واناشيد وحروف
وارقام وعروض بوربوينت وفيديو وأللاب وورق عمل وفحاضير بطرق
مختلفة
بحج
GB 32
ملفات خاصة باالركان
( الركن الفني – ركن القرااة – الركن اإلدراكي -ركن االكتشاف – ركن
التخطيط – ركن ال ناا )
ملفات فحضير خاصة بالحروف واألرقام باإلضافة على اناشيد وفيديو
وعروض بوربوينت وورق عمل
ملف خاص للئة االنجليزية

وحدة الرمل

رياض أطفال

القرآن الكري فللي قاار السور لألطفال بالاوت والاورة
+
دفتر التحضير للمللمة وملف عنجاز مللمة رياض األطفال
+
خطة رياض األطفال
+
فحضير منهج الرياضيات لألطفال
+
مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+
مسلسل فواز ونورة لتللي القي األخالقية لألطفال حلقات كاملة
+

رؤية  2030رياض أطفال
+
مهارات عفقان متنوعة لألطفال
+
اسطوانات فلليمية لألطفال
+
الدليلين اإلجرا ي والتنظيمي للام  1440هـ
+
ملايير التلل الم كر النما ية لرياض األطفال باإلضافة على دليل
الحضانات
يوجد مجلد خاص بتدري القاعدة النورانية لألطفال يشمل على فيديو
فللي القرااة والقرآن بالتجويد

وحدة الرمل

رياض أطفال

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
وافسن التحاضير
0555107025
0557977722

وحدة الرمل

رياض أطفال

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

