وحدة
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اثتمارة تحضير نطاط
فترة الح
اث الوحدة :المخترعون

التاريخ:

اث النطاط :التلريف بالوحدة

المثتوى:

الهدف من النشاط:
 -1أن يسمي الطفل اسم الوحدة الجديدة.
 -2أن يتحدث الطفل عن معنى اختراع.
 -3أن يعدد الطفل بعض االختراعات.

المواد واألدوات الالزمة للنشاط:
عرض كتب وصور عن المخترعون

عرض النشاط /5( :د)
نبدددا النطدداط بددال و بطد ل ح د وذ ددر ت تلددالل والتو ددل ع يدد ،ثددبحان ،د اثد ل
د ا ددد ان ربنددا عددا و ددل ددو ربنددا
األطفددال عددن احددوال واتف ددد ال ا د مددن بيددن
وخال نا ورااقنا وان ال رآن ال ري و تا ت انال ،ع ل نبي ،محمد ص ل ت ع يد،
وث مع ح ع ل ط ره ثبحان ،ع ل نلم ،ال يرة..
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التمهيد /5( :د)
 ا ير انتباه األطفال إلل ما ت ير في الفصل من اطياء وماذا يطا دون حول منصور واط ال مع ترك الحري ل في التحدث عن األطياء المو ودة في الفصل واننا
ثنبدا وحدة ديدة لمدة اثبوعين وثوف نردد ثورة ديدة و ي ثورة (ثورة
النحل اآلي .)78 :
 اردد مع األطفال الثورة ترديد ماعي ترديد اآلي المرتبط بالوحدة.و ي قول ت تلالل (( َو ه
ون ا ُ هم َ اتِ ُ ْ ََل َت ْل َ ُمونَ َ
ط ْي ا)) بلد ا
ت ُ اَ ْخ َر َ ُ ْ مِنْ ُب ُط ِ
اعرض ع ل احبتي في ما عن بلض اَلختراعات وا ميت ا في الحياه ويطا د األطفال
اعمال المخترعون حتل يثتطيع اَلطفال ان يتلرفوا ع ل ا مي اَلختراع من خالل
اعرض لوحات مصوره عن بلض المخترعين مع التر يا ع ل
مطا دت ل في
مف ومين:
 -1ملنل اختراع.
 -2ا ير اث تنمي م ارات تف ير

خالل اللرض.

يذ رون مات
 اقد ل الحرف ( ) بذ ر م تبدا ب ،مع ربط ،بصور تبدا ب،تبدا ب ،اعرض ال تا واطرح التمرين لتنفيذه في ر ن ال راءة وال تاب وتوضع
بطاقت ،في ذا الر ن.

األسئلة المثيرة للتفكير:
 -1ما اسم الوحدة التي أعلناها اليوم؟
 -2ما معنى اختراع؟
 -3من يذكر لي بعض االختراعات المفيدة في حياتنا؟
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التأكد من تحقيق الهدف ( /3د)
تح ق ال دف بتلرف الطفل ع ل الوحدة ال ديدة وع ل اَلختراعات.

كيفية االنتقال إلى النشاط الالحق /2( :د)
اط ر اَلطفال ع ل ت اوب
اَللتاا بال وانين.

فارة الم

و اط

من

التو  ،ب دوء ل ل مدع

لو أعددت النشاط مرة أخرى ما التعديالت واإلاضافات التي سأووم بها؟
النشاط:
األطفال:
األدوات:
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األخوات مل مات رياض األطفال
الثال ع ي ورحم ت وبر ات،
م ثث التحاضير الحدي Www.Mta.Sa
ت د تحضير رياض األطفال (فالش األثتاذة رثيل للا  1440ـ)
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
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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  +بطاوات  +وصص  +فالشات  +تخطيط +
اناشيد
شعار للوحدة  +عروض بوربوينت  +فيديو  +صوتيات  +سجالت +
مطويات  +أنشطة
يحتوي الفالش مومري على اكثر من عشرة آالف مرفق
بين صور ووصص واناشيد وحروف
واروام وعروض بوربوينت وفيديو وألعاب وورق عمل وتحااضير بطرق
مختلفة
بحجم
GB 32
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ملفات خاصة باالركان
( الركن الفني – ركن القراءة – الركن اإلدراكي -ركن االكتشاف – ركن
التخطيط – ركن البناء )
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألروام باإلاضافة إلى اناشيد وفيديو
وعروض بوربوينت وورق عمل
ملف خاص للغة االنجليزية
القرآن الكريم تعليم وصار السور لألطفال بالصوت والصورة
+
دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفال
+
خطة رياض األطفال
+
تحضير منهج الريااضيات لألطفال
+
مرفقات التحااضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+
مسلسل فواز ونورة لتعليم القيم األخالوية لألطفال حلقات كاملة
+

رؤية  2030رياض أطفال
+
مهارات إتقان متنوعة لألطفال
+
اسطوانات تعليمية لألطفال
+
الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعام  1440هـ
+
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معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال باإلاضافة إلى دليل الحضانات
يو د م د خاص بتدري ال اعدة النوراني لألطفال يطمل ع ل فيديو
تل ي ال راءة وال رآن بالت ويد
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
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واتسب التحااضير
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
______________________________________________
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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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