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أنشطة الحواس
هً عبارة عن أنشطة تدفع الطفل الستخدام حواسه لٌكتشف مواصفات
الماده من حوله بواسطة الفحص مثال ملمس – تذوق – أصوات –
تدرج ألوان – أشكال – أحجام – وتكون عن الحواس الخمس ..
العٌن  .....تدرج ألوان
أذن  .......تدرج أصوات ( عالى – منخفض )
اللمس بالٌد  - .......بارد – ساخن – ناعم – خشن – قاسً – لٌن ..
الفم  .......تذوق ( حلو – حامض – مر – مالح )
أنف  .......تتمٌٌز روائح
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?
المواد واألدوات

أسم النشاط

الهدف

ذطاتك اٌّزاق
( ؼاعٗ اٌزٚق )

أْ ٠طاتك
اٌطفً
االهؼّٗ
اٌّرؾاتٗٙ
ػٓ هش٠ك
اٌزٚق

ؽشائػ اٌْٛ
ٚاٌنٛء
( ؼاعٗ إٌظش )

أْ ٠قف
اٌطفً سؤ٠ح
االؽ١اء ِٓ
خالي ؽشائػ
ؽفافٗ
ٍِٗٔٛٚ

االٚذاس
اٌّطاهٗ١
( ؼاعٗ اٌغّغ
اٌفشاؽٗ

أْ ٠الؼع
اٌطفً ذغ١ش
اٌقٛخ فٟ
وً ٚذش

 - 1فِ ٗ١ٕ١ؼذٔ ٗ١ػّ١مٗ
 - 2أستطح ِطاهٗ١
خطٛاخ اٌرعشتٗ

ٔمش اٌمٕأٟ
( ؼاعٗ اٌغّغ
اٌفشاؽٗ

أْ ٠غرٕرط
اٌطفً أْ وٍّا
لً اٌّاء فٟ
اٌمٕ٠ ٕٗ١ىْٛ
اٌقٛخ ألً
ٚئرا واْ أوصش
٠ؼٕ ٟاٌقٛخ

 - 1لٛاس٠ش صظاظٗ١
تٕفظ اٌؽعُ
ِ - 2اء
ٍِ - 3ؼمٗ
خطٛاخ اٌرعشتٗ

 - 1ذفاغ – وّصشٖ –
ِؾّؼ
 – ّْٛ١ٌ - 2تشذماي –
غش٠ة فٛخ
 - 3ذفاغ –وّصشج –
ٌ – ّْٛ١تشذماي
 - 4فؽ ْٛتالعره
 - 5ؽٛوٗ تالعره
ِٕادً٠
خطٛاخ اٌرزٚق
 - 1ؽشائػ ؽفافٗ
ٍِٗٔٛٚ
 - 2أدٚاخ ِٕٛػٗ
 - 3إٌظش ِٓ خالي
ؽش٠ؽٗ ٌٙٔٛا أؼّش
ٚأففش
شُ اٌغإاي ِارا ذشٌٙٔٛ ٜا ؟؟

األسئلة

ط ِ 1ارا ذؾؼش ػٕذِا
ذرزٚق االهؼّٗ اٌؽافظٗ ؟
ط  2تأ ٞؽئ ذرزٚق
االهؼّٗ ؟
ط  3أ ُٙ٠ذفنً اٌّزاق
اٌؽٍ ٛأَ اٌّاٌػ أَ اٌؽاِل
؟
ط ِ 1ا ٌ ْٛاٌٛسلٗ ػٕذِا
سئ١رٙا ِٓ خالي اٌؾش٠ؽٗ
اٌؽّشاء ؟؟
ط  2تأ ٞؽئ سأ٠د االعرار
؟؟
ط  ٌُ ٌٛ 3ذىٓ ٌذ٠ه ػٓ١ٕ١
و١ف ّ٠ىٓ ٌه أْ ذم َٛتٙزج
اٌرعشتٗ ؟؟
ط  ٌُ ٌٛ 1ذىٓ ٌذٕ٠ا أرْ
و١ف ّ٠ىٓ عّاع اٌّطاه ؟
ط ٠ ً٘ 2خرٍف فٛخ
اٌّطاه ِٓ ِىاْ ٌّىاْ آخش
؟؟
ط  ٌُ ٌٛ 3أؼشن اٌّطاه
ً٘ ّ٠ىٓ أْ ٠ظٙش اٌقٛخ
؟؟
ط  1تشئ١ه ً٘ ٠رغ١ش فٛخ
ٔمش اٌمٛاس٠ش ِٓ ٚاؼذٖ
ألخش ٜ؟
ط  ٌُ ٌٛ 2ذنغ وّ١اخ
ِخرٍفٗ ِٓ اٌّاء ف ٟوً
لاسٚسٖ ً٘ ذالؼع اٌفشق ؟؟
ط  3تأ ٞؽئ عّؼد
أخرالف اٌقٛخ

المرحلة

اٌّشؼٍٗ االٌٝٚ
اٌّشؼٍٗ اٌصأٗ١
اٌّشؼٍٗ اٌصاٌصٗ

-

-

-
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أنشطة معلومات
وٌستقبل فٌها الطفل المعلومات بعد أن ٌتفاعل مع تلك االنشطة بواسطة
االطالع والشرط هنا هو االتفاعل مثال دورة حٌاة حٌوان أو حشرة
بواسطة صور من أول ما ٌتكون ألة أن ٌكتمل نموه وأٌضا معلومات عن
البٌض – جسم االنسان – الحٌوان – الموازٌن الطبٌعٌه – الغذاء –
األلوان – األشكال – الساعه .

?
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أسم النشاط

الهدف

فسـ اٌزٓ١

أْ ٠فسـ
اٌطفً ثّشح
اٌزِٓ ٓ١
اٌذاخً

المواد واألدوات
ِ - 1دٙش
 - 2ر ٓ١هبصج
 - 3فسٓ ثالعزه
خطٛاد اٌزدشثٗ

األسئلة
طِ 1ب ٌ ْٛاٌز ِٓ ٓ١اٌذاخً
لجً اٌزدف١ف ٚثؼذ اٌزدف١ف ؟
طِ 2برا رسز ٞٛثّشح اٌز ٓ١؟
ط 3و١ف ٠ىٍِّ ْٛظ اٌزٓ١
ثؼذ اٌزدف١ف ؟

ِشازً ّٔٛ
اٌفشاؽخ

أْ ٠شرت
اٌطفً ِشازً
ّٔ ٛاٌفشاؽٗ

 - 4ثطبلبد أ ٚوزبة ٠جٓ١
ِشازً ّٔ ٛاٌفشاؽٗ
 - 5أمبفٗ ِشازٍٙب ػٓ
هش٠ك اٌزسٕ١و
ِ - 6ىجش
ػٕذ رسٕ١و اٌفشاؽخ ٠فنً
ئمبفخ أعز ْٛزز ٝرجم ٝأهٛي
ٚلذ ِّىٓ

اٌفشاؽخ

أْ ٠فسـ
اٌطفً اٌفشاؽخ

ِ - 6ىجش
 - 7فشاؽخ ِخزٍفٗ
خطٛاد إٌؾبه

طٌٍ ً٘ 1فشاؽخ ٌٚ ْٛازذ ؟
طِ 2برا ٔغزف١ذ ِٓ اٌفشاؽٗ ؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 3ىٓ ٌذٕ٠ب ِىجش و١ف
ّ٠ىٓ ٌٕب سؤ٠خ االخضاء
اٌقغ١شح ؟؟

فقً األٌْٛ

أْ ٠شالت
اٌطفً ػٍّ١خ
فقً االٌٛاْ

ِ - 1بء
ٍِ - 2جظ ؽٛوالرٗ
ٚ - 3سق أث١ل
 3فس ْٛفغ١شح

ط 1ثشأ٠ه ِبرا زذس ٌٛسلٗ
ػٕذِب ٚمؼٕب٘ب ثبٌٍّجظ راد
اٌٍ ْٛاالزّش .؟؟

ط 1ثشأ٠ه ِز ٝرظٙش أخٕسخ
اٌفشاؽٗ ؟
طِ 2ب ٌ ْٛاٌفشاؽخ اٌّفنً
ٌذ٠ه ؟
ط 3و١ف وبٔذ اٌفشاؽخ ٟ٘ٚ
ف ٟأٚي ِشزٍٗ ؟

المرحلة

ِ 3شازً
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?
أسم النشاط

الهدف

اٌقخٛس
اٌمٗ٠ٛ

أْ ٠مبسْ اٌطفً
ث ٓ١لٛح أٚ
فالثٗ اٌقخٛس

أٌ ْٛرخزفٟ
لشؿ ْٔٛ١

أْ ٠غزٕزح اٌطفً
ثأْ ئرا خّؼٕب
االٌٛاْ اٌغجؼٗ
٠ظٙش ٌٕب اٌٍْٛ
االث١ل .

اٌشِبي
اٌّزسشوٗ

أْ ٠الزع اٌطفً
و١ف ٗ١رسشن
اٌشِبي فٟ
اٌقسشاء

اٌقٛف

أْ ٠زفسـ
اٌطفً اٌقٛف

ِؼدْٛ
االعٕبْ

أْ ٠دشة اٌطفً
ػًّ ِؼدْٛ
االعٕبْ

المواد واألدوات
ٌٛ - 1ذ ِٓ اٌشخبَ ِغطٝ
ثمطؼٗ لّبػ
ِ - 2طشلٗ فغ١شح
 - 3فخٛس ( ثشوبٔ– ٗ١
سعٛث – ٗ١خجش) ٗ٠
٠م َٛاٌطفً ثّغبػذح اٌّؼٍّٗ
ثّسب ٌٗٚوغش اٌقخٛس
ٚ - 1سق ِم ٜٛثؾىً
دائشٞ
ٚ - 2سق لـ ٌٚضق
ثبالٌ ْٛاٌّزؼذدٖ
ِ - 3مـ – فشخبس – فٍُ
سفبؿ
خطٛاد إٌؾبه
ِ - 1دغُ ث١ئٗ ثشٗ٠
 - 2سِبي
ِ - 3دغُ خًّ فغ١ش
خطٛاد ػًّ إٌؾبه
 - 1فٛف اٌخشٚف
اٌطج١ؼٟ
ِ - 2الثظ فٛفٗ١
 - 3خٛ١ه فٛفٗ١
 - 4أدٚاد اٌغضي
 - 5وز١ت ٠زنّٓ ِقذس
اٌقٛف
خطٛاد إٌؾبه
ِ 4 - 1الػك ثىٓ ثٛدس
 - 2ث١ىشثٔٛبد اٌقٛدُ٠
ٍِ - 3ؼمخ ٍِر
ٍِ - 4ؼمخ ِبء
 - 5سائسخ إٌؼٕبع
ٚ - 6ػبء ؽفبف
ٍِ - 7ؼمخ
 -8لفبصاد
 -9خطٛاد اٌؼًّ

األسئلة

المرحلة

طِ 1برا اعزٕزدذ ثؼذ رىغ١شن
ٌجؼل اٌقخٛس ؟
ط 2أ ُٙ٠ثشأ٠ه أل ٜٛاٌقخٛس
اٌجشوبٔ ٗ١أَ اٌشعٛث ٗ١؟
ط 3ثّبرا وغشد اٌقخٛس
طِ 1ب ٘ ٟاالٌٛاْ اٌّٛخٛدٖ
ثبٌذائشح ؟
طِ 2ب اٌٍ ْٛاٌغبٌت ػٍ ٝاٌذائشح
ػٕذ دٚسأٙب
ط ٌُ ٌٛ 3رسشن اٌذائشح ِبرا
رالزع ؟
ط 1أٔ ٓ٠ش ٜاٌشِبي اٌّزسشوٗ
طِ 2برا ٠دت ػٍ١ه ػٕذ ِؼشفزه
أْ ٘زٖ إٌّطمٗ ٛ٠خذ ثٙب سِبي
ِزسشوٗ ؟
طٌّ 3برا رزسشن اٌشِبي ؟
طِ 1برا ٔغزف١ذ ِٓ اٌقٛف ؟؟
ط ِٓ 2أٔ ٓ٠سقً ػٍٝ
اٌقٛف ؟
ط 3ثأ ٞؽئ ٌّغذ اٌقٛف ؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 4ىٓ ٌذ٠ه ٠ذ و١ف
ّ٠ىٓ ِؼشفخ ٌّظ اٌقٛف ؟

ػذح أ٠بَ

طِ 1برا ٔغزف١ذ ِٓ ِؼدْٛ
االعٕبْ
ط٠ ٌُ ٌٛ 2ىٓ ٌذٕ٠ب ِؼدْٛ
االعٕبْ و١ف ّ٠ىٓ رٕظ١ف
االعٕبْ ؟
ط 3أ ٞإٌىٙبد رفنً
ٌّؼدٔٛه ؟
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أنشطة التجارب
هً عبارة عن أنشطة تدفع الطفل ٌجرب
وٌستكشف وٌستنتج من التجربه التى قام بها
مثال  ....تجارب الماء – المغناطٌس – الهواء
– الكهرباء – النبات ..
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المغناطٌسٌة
المغناطٌسٌة لها سحر خاص وما زالت المغناطٌسٌة سراب بالنسبة لبعض
االطفال  ..والطفل بأستخدامه المغناطٌس ٌتعرف على طبٌعه كثٌرة من
المواد والتمٌٌز بٌنها  ..وٌهوى الصغار اللعب بالمغناطٌس فهم مولعون
بلعبة صٌد السمك والتً تتم بستخدام السنارة المغناطٌسٌة .كما أن أنتشار
اللوحات المغناطٌسٌة فً بعض فصول الروضه تثٌر كثٌر من التساؤالت فً
عقول االطفال حول تلك القوى الخفٌه الكامنه وراء هذه القطع المغناطٌسٌة .

?
أسم النشاط

الهدف

أْ ٠ىرؾف /
أْ ٠غرٕرط
اٌّغٕاه١ظ
اٌطفً أْ
ذعزب ٚال
اٌّغٕاه١ظ
ذعزب
تٛظٛد ؼائً ٠عزب ٚال
٠عزب تٛظٛد
عائً
اٌّعاي
اٌّغٕاه١غٟ
اٌفشاؽٗ
ؿ 14

أْ ٠الؼع
اٌطفً ؽىً
اٌّعاي
اٌّغٕاه١غٟ

المواد واألدوات
ِ - 1غٕاه١ظ
 - 2ػٍثٗ ؽفافٗ
( - 3اٌؽائً ) ِاء –
لّاػ – ٚسق
ِٛ - 4اد ذعزب ٚال
ذعزب
 - 5خطٛاخ اٌرعشتٗ
ٚسلٗ ٚلٍُ
ٚ - 1ػاء ؽفاف
 - 2تشادج ؼذ٠ذ
 - 3ػغً -4
ِغٕاه١ظ
ٍِ -5ؼمح  -6خطٛاخ
اٌؼًّ

األسئلة

المرحلة

ط ِ 1ا ٘ ٟاالؽ١اء اٌرٝ
ذعزب تاٌّغٕاه١ظ
ط  ً٘ 2اٌّغٕاه١ظ ٠عزب
ٚتعٛد اٌشًِ ؟
ط ٠ ٌُ ٌٛ 3ىٓ ٕ٘ان عائً
 ٛ٘ٚاٌّاء ً٘ ّ٠ىٓ
ٌٍّغٕاه١ظ ظزب اٌخؾة

3
ِشاؼً
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الــمـــاء
ٌهوى معظم األطفال العب بالماء وهم ٌولعون بتركة ٌنساب بٌن أٌدٌهم
وأصابعهم وخالل المصافً وأٌضا ً بمزجه بالرمل الناعم وبناء التالل
ٌ..عتبر الماء وسطا ً رائعا ً إلنماء المفاهٌم العلمٌه ألطفال حٌث ٌمكن من
خالل األنشطة التربوٌه الهادفة المعدة لهذا الغرض تعرٌف األطفال أن
الماء ضروري للحٌاة  ..وأن بعض األشٌاء تذوب فً الماء والبعض
اآلخر ال ٌذوب وأن الماء له وزن  ..وهو ٌتغٌر من شكل إلى آخر ( صلب
– ثلج – بخار – غاز ) وأن بعض األشٌاء تطفو فوق سطح الماء
والبعض اآلخر ال ٌطفو  ..كما أن بعض األشٌاء تمتص الماء والبعض
اآلخر ال ٌمتص الماء  ..وٌعجب االطفال كثٌراً وٌجدون المتعة عندما
ٌقمون بأنفسهم وبإرشاد المعلمه بإجراء مجموعه من التجارب البسٌطه
والمثٌرة بالنسبة لهم والتى تشجعهم على وضع الفروض ..
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?
أسم النشاط

الهدف

المواد واألدوات

خطٛاد اٌزدشثٗ
 أْ ٠دشةٚ - 1سق أث١ل – لٍُ
اٌطفً رغشة
اٌزذ ٓ٠ٚإٌز١دٗ
اٌّبء ٌجؼل
 - 2لّبػ ٠زغشة ِٕٗ اٌّبء
 رغشة اٌّبء االلّؾٗ( لطٓ )
 أْ ٠قٕفٌجؼل
 - 3لّبػ ال٠زغشة ِٕٗ
اٌطفً ثٓ١
األلّؾٗ
اٌّبء ( خٍذ )
االلّؾٗ اٌزٝ
 - 4وإط ؽفبفٗ ِ +بء
رزغشة ٚاٌز ٝال
ِغبه
رزغشة
أْ ٠دشة
خطٛاد ػًّ اٌزدشثٗ
اٌطفً ثؼل
أٔىّبػ ثؼل
ٚ - 1سق  +لٍُ
االلّؾٗ اٌزٝ
األلّؾٗ ئرا
 - 2زٛك ِبء ؽفبف +
رٕىّؼ أرا
ٚمؼذ فٟ
ِدفف ؽؼش
ٚمؼذ فٟ
اٌّبء
لّبػ لطٓ  +لّبػ وزبْ ٕ٠ىّؼ
اٌّبء

اٌض٠ذ ٠طفٛ
فٛق اٌّبء ٚال
٠خزٍو

أْ ٠دشة  /أْ
٠غزٕزح اٌطفً (
أْ اٌض٠ذ ٠طفٛ
فٛق اٌّبء ٚال
٠خزٍو )

خطٛاد اٌزدشثٗ
 - 1وإٚط ؽفبفٗ – ِبء –
ػق١ش – زٍ١ت عبئً –
ِبء ٚسد – ص٠ذ –
وش٠ ُ٠ذ – فبصٌ– ٓ١
صثذح .
ٚ - 2سلٗ ٚلٍُ
فٛهٗ

أْ ٠غزٕزح اٌطفً
ثؼل اٌّٛاد
ِٛاد رّزـ
اٌز ٝرّزـ
اٌّبء ِٛٚاد ال
ٚاٌز ٝال رّزـ
رّزـ
 أْ ٠قٕفاٌطفً اٌّٛاد

 ٚػبء ؽفبف ِ -2بء -3أعفٕح – فٍ – ٓ١خؾت –
لّبػ – لطٓ
ٚ -4سلٗ – لٍُ -5
خطٛاد إٌؾبه

أْ ٠غزٕزح اٌطفً
أْ لٛح اٌّبء
رى ْٛأوجش فٟ
االعفً

 - 1زٛك ِبء أعطٛأٟ
اٌؾىً ثثالس ثمٛة
ثؾىً هٌٟٛ
 - 2فٛهٗ ِ -3بء -4
فٗ١ٕ١
 -5خطٛاد اٌزدشثٗ

 لٛح دفغاٌّبء

األسئلة

المرحلة

ط 1ثشأ٠ه ٌّبرا ٠زغشة اٌّبء ِٓ
لّبػ اٌمطٓ ؟؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 2ىٓ ٌذٕ٠ب ِبء و١ف
ّ٠ىٕٕب ِؼشفٗ رغشة اٌّبء ٌجؼل
االلّؾٗ ؟؟
ط 3ثشأ٠ه ِبرا ٔغزف١ذ ِٓ
االلّؾٗ اٌز ٝال ٠زغشة ِٕٙب اٌّبء
؟؟

ثالس
ِشازً

ط ً٘ 1خّ١غ االلّؾٗ رٕىّؼ ؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 2ىٓ ٌذٕ٠ب ِدفف و١ف
ّ٠ىٓ ِؼشفٗ أْ ٘زا اٌمّبػ
أٔىّؼ أَ ال ؟
ط ً٘ 3اٌمّبػ اٌز ٞرشرذٕٗ٠
ٕ٠ىّؼ أَ ال ؟

ثالس
ِشازً

طِ 1برا الزظذ ِٓ ٘زح
اٌزدشثٗ ؟؟
ط 2ثشأ٠ه ٌّبرا ٌُ ٠خزٍو
اٌفبصٌِ ٓ١غ اٌّبء ؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 3ىٓ ٌذٕ٠ب ِبء و١ف
ّ٠ىٓ ئخشاء اٌزدشثٗ ؟
طِ 1برا رغزف١ذ ِٓ ٓ٠االعفٕح
زّٕ١ب رزّزـ اٌّبء ؟
طٌّ 2برا ثشأ٠ه اٌخؾت ال
ّ٠زـ اٌّبء ؟
طِ 3برا ٠سذس ٌٍمّبػ ئرا
ٚمغ اٌّبء ؟
ط 1ثشأ٠ه أ ُٙ٠أل ٜٛخشٚج
اٌّبء ِٓ اٌفزسٗ اٌؼٍ١ب أَ اٌغفٍ ٝ؟
طِ 2برا ٠دت ػٍ١ه ػٕذ سؤ٠ذ
اٌّبء ٕ٠ذفغ ثم ٖٛ؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 3ىٓ ٌذٕ٠ب ِبء و١ف
ّ٠ىٓ ػًّ ٘زٖ اٌزدشثٗ ؟

ِشازً
ِزؼذدٖ

ثالس
ِشازً

ِشزٍٗ
ٚازذٖ
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?
أسم النشاط

الهدف

المواد واألدوات

األسئلة

أٔسذاس اٌّبء

أْ ٠الزع اٌطفً
و١ف ٗ١ئٔسذاس
اٌّبء .

 - 1أٔبء ؽفبف ِثمٛة ِٓ
االعفً
 ٌٟ - 2ثالعزه ؽفبف
 - 3وبط ؽفبف
ِ - 4بء خطٛاد اٌزدشثٗ
هبِ ٌٗٚشرفؼٗ ػٓ ِغزٌ ٜٛىبط
ٛ٠مغ ػٍٙ١ب االٔبء اٌّثمٛة .

ط 1ثشأ٠ه ٌّبرا أٔسذس اٌّبء
ثغ ٌٗٛٙ؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 2ىٓ االٔبء ِثمٛة
ِشرفغ ً٘ ّ٠ىٓ ٌٍّبء االٔسذاس ؟؟

و١ف رسذس
االِٛا ج

أْ ٠دشة اٌطفً
و١ف ٗ١زذٚس
االِٛاج

 - 1زٛك ِبء ؽفبف
 - 2خاله ث١ل اِ ٚشٚزٗ
رؼًّ ثبٌجطبسٗ٠
ِبء – خطٛاد إٌؾبه – فٛهٗ

لبع اٌجسش

ِقذس اٌّبء

 عٛائً فٟهجمبد

أػقبس

أفٕغ مجبثب
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 - 8زٛك عّه فغ١ش
ِ - 9ىجش
- 10لٛالغ – اػؾبة –
أْ ٠زفسـ
أعفٕح اٌجسش ٚغ١ش٘ب
اٌطفً ِب ثمبع
- 11أمبفٗ وز١ت ػٓ لبع
اٌجسش
اٌجسش
خطٛاد إٌؾبه
ِ - 1شاءح
 - 2خطٛاد اٌزدشثٗ
أْ ٠ىزؾف
ٕ٠فخ اٌطفً ػٓ هش٠ك رٕفغٗ
اٌطفً ِقذس
ثبٌّشأح ثؼذ ٠زى ْٛمجبة ثُ
اٌّبء
رظٙش لطشاد اٌّبء
ٚ - 1ػبء ؽفبف
 - 2ص٠ذ – ػغً – ِبء
أْ ٠غزٕزح اٌطفً
ٍِ ْٛثبٌسجش
ثأْ اٌغٛائً
ٍِ - 3ؼمٗ
ِخزٍفٗ اٌخٛاؿ
خطٛاد اٌزدشثٗ
 لبسٚسح ؽفبفٗ ػذد 2أْ ٠ىزؾف
 ر١ت ثالعزهاٌطفً و١ف١خ
 ِبءزذٚس
 خطٛاد اٌزدشثٗاالػقبس
- 12لبسٚسٖ صخبخ ٗ١ؽفبفٗ
ِ - 13بء ِغٍٟ
أْ ٠ىزؾف
 - 14وسٛي هجٟ
اٌطفً و١فٗ١
 - 15لطؼٗ ثٍح
زذٚس اٌنجبة

ط 1أ ٓ٠رش ٜاالِٛاج ػبدح ؟؟
طٔ ٌُ ٌٛ 2ؼشك اٌّبء ٌٍٛٙاء
ً٘ ّ٠ىٓ أْ ٠زسشن ؟
طِ 3ب فبئذح االِٛاج اٌزٔ ٝشا٘ب
ف ٟاٌجسش ؟
طِ 1ب فبئذح االػؾبة اٌجسشٗ٠
ف ٟلبع اٌجسش ط٠ ٌُ ٌٛ 2ىٓ
ٕ٘بن فخٛس ف ٟلبع اٌجسش و١ف
ّ٠ىٓ ٌالعّبن اٌقغ١شح االخزجبء
ط 3أ ٞاالٌٛاْ ٚاالؽىبي
أػدجزه اٌّٛخٛدٖ ف ٟلبع اٌجسش
؟
طِ 1برا ٔغزف١ذ ِٓ اٌّطش ؟؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 2ىٓ ٌذٕ٠ب مجبة ً٘
ّ٠ىٓ ٔضٚي اٌّطش ؟؟
طِ 1برا رالزع ثبٌٛػبء اٌؾفبف
؟؟
ط 2ثشأ٠ه ً٘ أخزٍو اٌؼغً ِغ
اٌض٠ذ ٚاٌّبء اٌٍّ ْٛ؟؟
ط ٌُ ٌٛ 1رسشن اٌمبسٚساد ً٘
ّ٠ىٓ أْ ٠سذس االػقبس ؟
ط 2أٔ ٓ٠ش ٜاالػقبس ؟؟
ط 1أ ٓ٠رش ٜاٌن١بة ٠ب ...؟
طِ 2برا ٔغزف١ذ ِٓ اٌنجبة ئرا
ظٙش ٌٕب ثبٌد ٛ؟
ط٠ ٌُ ٌٛ 3ىٓ ٌذٕ٠ب ِبء ً٘
ثشأ٠ه عٛف ٠سذس اٌنجبة ؟

المرحلة

ِشزٍٗ
ٚازذٖ

ِشزٍٗ

ِشزٍٗ
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الـنـبـاتـات
كل طفل ٌمكن أن ٌتعلم اإلنبات فهو ٌشعر بالسرور من غرس بذرة فً
االرض ورٌها ومشاهدتها وهً تنمو  ..وٌمكن أن تصبح روضة
االطفال مرتعا ً خصبا ً للدراسة النباتٌه حٌث تتهٌأ الفرصه لألطفال لٌكون
لهم حدٌقة خاصة بهم ٌقمون فٌها بزراعه النباتات ورعاٌتها ومتابعة
نموها وبهذه الطرٌقه ٌصبح الطفل ملما ً وٌمكن أن ٌستوعب أفكارا بسٌطة
عن نمو النباتات وأن أشكالها تختلف من نبات ألخر  ...وهذا ال ٌكفً بل
على معلمة رٌاض االطفال أن تهٌئ الفرصه لألطفال لكً ٌجربو
وٌستطلعو بأنفسهم وذلك بتوفٌر الكتب والمجالت المصورة التى تحوي
على صور للنباتات المختلفه االنواع واإلستعانه ببعض الصور من
المجالت المستهلكه لتكوٌن ( البومات) عن الخضار – الفاكهة – الزهور
– نباتات الحبوب .

?
أسم النشاط

لٛج اٌعزس

ؼاظح
إٌثاذاخ
ٌنٛء

الهدف

المواد واألدوات

األسئلة

المرحلة

ط  1تشأ٠ه و١ف ٠ىثش ظزس إٌثرٗ
؟؟
 - 1عّاد
أْ ٠ىرؾف
 - 2لؾشج ت١ل ط ٠ ً٘ 2خرٍف وثش اٌعزس ِٓ
اٌطفً أْ لٛج
ٔثرٗ ئٌ ٝأخش ٜ؟؟
 - 3تزٚس سؽاد
اٌعزس وغشخ
ط ٌّ 3ارا خشض اٌعزس ِٓ لؾشج
 -4واط ِاء
لؾشج اٌث١ل
اٌث١نٗ ؟؟
ط  ٌُ ٌٛ 1ذؼشك إٌثرٗ ٌٍنٛء
تزٚس فٛي – أٔاء – ِارا واْ ع١ؽذز ؟
أْ ٠ؽذد
اٌطفً أذعاج ذشتٗ – ػٍثٗ وشذ – ْٛط ِ 2ارا ٔغرف١ذ ِٓ إٌثرٗ ؟
ط  3و١ف واْ ؽىً إٌثرٗ لثً
ِاء
ّٔ ٛإٌثرٗ
ذغٍ١و اٌنٛء ػٍٙ١ا ؟؟
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الــهــواء
ٌعتبر الهواء من أعظم الموارد الموجوده حولنا فً كل مكان وٌتعرض
بكثرة التجارب العلمٌه التى ٌمكن لألطفال أن ٌكتشفو من خاللها أن
الهواء موجود حولنا  ..وأنه ٌتحرك  ,وأنه ٌشغل حٌزا  ,وأنه له وزنا َ ,
وضغطا  .كما أنه ضروري لحٌاة االنسان والحٌوان والنبات  ,وغٌرها من
الحقائق العلمٌه ..

?
أسم النشاط

الهدف

المواد واألدوات

ِ -2اء
ػٍثٗ
أْ ٠ىرؾف
 -3فاتْٛ
اٌٛٙاء داخً اٌطفً أْ اٌٛٙاء
 – 4ؼٍمٗ ٔفخ
ِٛظٛد داخً
اٌفماػاخ
 -5خطٛاخ ػًّ اٌرعشتٗ
اٌفماػاخ
ِ -1اء
أْ ٠قف اٌطفً
 -2لاسٚسج تالعر١ىٗ١
اٌماسٚسج
ذأش١ش اٌٛٙاء
ِ -4مـ
 -3ئٔاء
اٌغش٠ثٗ
ػٍ ٝاٌعارتٗ١
 -5خطٛاخ ػًّ اٌرعشتٗ
ِ - 7اء
 - 8تشهّاْ فاسغٗ
ؽفافٗ
أْ ٠غرٕرط
 - 9خطٛاخ ػًّ
اٌطفً تأْ
اٌٛٙاء ف ٟوً
اٌرعشتٗ
اٌٛٙاء ف ٟوً
ِىاْ
- 10لّغ -5
ِىاْ .
فٍقاي
 -6لٍُ سفاؿ
 - 1واط ؽفاف
 - 2لاسٚسج ٌّ١اٖ
أْ ٠ىرؾف
غاص ٗ٠وث١شج
اٌطفً ِمذاس
ِا ؼعُ سئر١ه
اٌؽعُ ؽفافٗ .
اٌٛٙاء اٌزٞ
 - 3أٔثٛب ؽفاف
ذؽ ٗ٠ٛسئرٗ١
ِاء  -5خطٛاخ إٌؾاه
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األسئلة

المرحلة

ط  1تأ ٞؽئ ِغىح اٌؽٍمٗ ؟؟
ط  2تشأ٠ه ٌّارا اٌفماػاخ ٔط١ش ؟؟
ط ٠ ٌُ ٌٛ 3ىٓ ٌذٕ٠ا فات ً٘ ْٛاٌّاء
عٛف ٠ط١ش ؟

ِشؼٍرٓ١

ط ِ 1اٌز ٞظؼً اٌّاء ٠غ ً١؟؟

ط ٌّ 1ارا ٌُ ٠رغشب اٌّاء ِٓ اٌمّغ
ئٌ ٝاٌثشهّاْ ؟
ط ِ 2ارا ؼذز ػٕذِا أؼذشا شمة فٟ
اٌقٍقاي ؟
ط ِ 3ارا ٔغرٕرط ِٓ ٘زٖ اٌرعشتٗ ؟

ط  ٌٌُٛ 1ذىٓ ٕ٘ان ٘ٛاء داخً
سئر١ه ً٘ ّ٠ىٓ إٌفخ تاالٔثٛب ؟؟
ط ِ 2ارا ؼذز ٌفماػاخ ف ٟاٌّاء ػٕذ
ٔفخه ؟

ِشؼٍٗ

الفصل الثالث  ..أنشطة ركن البحث واالكتشاف الخارجٌه

الـكــهـربـاء
الكهرباء عبارة عن سٌل من اللكترونات تسري فً دائرة كهربائٌه والمفتاح
هو المسؤول عن فتح وقفل الدائرة

?
أسم النشاط

الهدف

اٌذائشج
اٌىٙشتائٗ١

أْ ٠ىرؾف
اٌطفً و١فٗ١
أمائح
اٌّقثاغ

المواد واألدوات
 - 1تطاسٗ٠
 - 2أعالن
ِ - 3قثاغ فغ١ش
خطٛاخ إٌؾاه

األسئلة

المرحلة

ط ٠ ٌُ ٌٛ 1ىٓ ٌذٕ٠ا تطاس ٗ٠و١ف
ّ٠ىٓ أْ ٠ؾرؼً اٌّقثاغ ؟
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واالكتشاف
الخارجٌة

ٍِؽٛظح
اٌّقذس ِٓ اٌثؽس فٟ
ِؽشواخ اٌثؽس ٚال اػٍُ ِٓ ِإٌف اٌىراب أعاي هللا ئْ ٠عض ٗ٠خ١ش
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