خطط تدري�س

�سل�سلة نادي
الم�ستوى الأ ّول

حـوا�ســــــــــي
نادي العربية
الوحدة االولى  :مدينة الألعاب

• لعبة القارب (حرف الباء)
• لعبة الكرات (حرف التاء)
• نحن ثالثة (حرف الثاء)
• �سامي والمي (حرف الألف)
• ن�شيد مدينتي المف�ضلة

نادي الريا�ضيات
الوحدة الأولى  :مدينة الألعاب
• الت�صنيف وفق:
النوع  -ال�شكل  -اللون  -الحجم

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• المالحظة واالنتباه
• تحمل الم�س�ؤولية
• البناء والهدم تطبيق على الريا�ضيات
• الفتح والإغالق ( ,النافذة والباب)
• الت�شكيل بالمعجون
• الق�ص والإل�صاق
• ا�ستخدام الألوان
• الترتيب والت�صنيف
• العاب مطابقة:
 الحا�سة والع�ضو ال�صورة مع ال�صورة المماثلة الحرف مع الحرف المماثل -الكلمة مع الكلمة المماثلة

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
•
• I Can Play
• في مدينة الألعاب
• دراجة دبدوب

�أيلول
براعم الإ�سالم
• الدر�س الأول :اهلل الواحد
• الدر�س ال ّرابع :ن�سب الر�سول 

براعم العلوم
الوحدة الأولى :ج�سمي
• الدر�س الأول� :أجزاء ج�سمي
• الدر�س الثاني :حوا�سي

English Club KG1
Unit 1: At the Park

At the Park

• Lesson 1: Alike and Different
• Lesson 2: I Can Play
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فـي المزرعة
نادي العربية
الوحدة الثانية  :في المزرعة

• الدجاج والجزر (حرف الجيم)
• الح�صان والتفاح (حرف الحاء)
• الخروف خوخو (حرف الخاء)
• بوبو المري�ضة (حرف الواو)
• ن�شيد مزرعتي الجميلة

نادي الريا�ضيات
الوحدة الثانية  :في المزرعة
• الأنماط

الوحدة الثالثة  :حا�سوبي
• التهيئة للأعداد

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• التركيز واالنتباه
• االهتمام والرعاية
• الربطـ
• الت�صنيف
• الق�ص والإل�صاق
• �شك الخرز تطبيق على الأنماطـ
• بناء وهدم تطبيق على الأنماطـ
• ا�ستخدام المعجون
• ا�ستخدام الألوان
• �ألعاب مطابقة على الحروف والحيوانات
• �ألعاب �أنماط على الحروف

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• كيف يتحرك؟
• ماذا ي�أكل؟
• من ي�سكن هنا؟
• قطار �أرنوب
• الكائنات الحية
• Animal Sounds

ت�شرين الأول
براعم الإ�سالم
• الدر�س الثاني� :سورة الفاتحة
• الدر�س الثالث :اهلل المنعم

براعم العلوم
الوحدة الثانية :حيوانات المزرعة

• الدر�س الأول :حيوانات المزرعة

• الدر�س الثاني� :أنا �أحب الحيوانات

English Club KG1
Unit 2: On the Farm

• Lesson 1: Big and Small
• Lesson 2: Animal Sounds
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حا�سوبــــــــي
نادي العربية
الوحدة الثالثة  :حا�سوبي

• دار دعد (حرف الدال)
• �أين ذيلي؟ (حرف الذال)
• الر�سام الماهر (حرف الراء)
• يامي الجميلة (حرف الياء)
• ن�شيد �أر�سم �أر�سم بالحا�سوب

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية

ت�شرين الثاين
براعم الإ�سالم

• المالحظة واالنتباه

• الدر�س الخام�س :دعاء اال�ستيقاظ

• الربط

• الدر�س ال�ساد�س� :أنا نظيف

• غ�سل الأيدي
• الت�شكيل بالمعجون
• ا�ستعمال الألوان
• الق�ص واالل�صاق
• �ألعاب مطابقة على الحروف

براعم العلوم
الوحدة الثالثة :حيوانات الغابة

• الدر�س الأول :حيوانات الغابة

• الدر�س الثاني :الحيوانات مختلفة

نادي الريا�ضيات
الوحدة الثانية  :حا�سوبي
• التهيئة للأعداد

الوحدة الثالثة  :مع الجيران
• الأعداد3,2,1 :

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• ملك الحيوانات
• �أريد �أن �ألعب
• الكنغر ال�شجاع
• الأ�صدقاء الخم�سة

English Club KG1
Unit 3: My Computer

• Lesson 1: This Is The Mouse
• Lesson 2: I Can Color
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جـيـرانـــــــــي
نادي العربية
الوحدة الرابعة  :مع الجيران

• �أوراق الزينة (حرف الزاي)
• �سيارة العرو�س (حرف ال�سين)
• عر�س �شادي و�شم�س (حرف ال�شين)
• المنزل النظيف (الفتحة)
• ن�شيد عر�س الجيران

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• االت�صال والتمثل

• الأعداد ( ) 5 - 0

براعم الإ�سالم
• الدر�س ال�سابع� :آداب التحية

• االحترام

• الدر�س الثامن� :سورة الكوثر

• تحمل الم�س�ؤولية
• الق�ص واالل�صاق
• الت�شكيل بالمعجون
• �ألعاب مطابقة على الحروف والأعداد
• �ألعاب �أنماط على الحروف والأعداد

نادي الريا�ضيات
الوحدة الرابعة  :مع الجيران

كانون الأول

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• الأ�صدقاء الخم�سة
• الثعلب والأرنب
• الهدهد ال�صغير
• المفاج�أة ال�سعيدة
• !Look at Me

براعم العلوم
الوحدة الرابعة :الهواء

• الدر�س الأول :الهواء في كل مكان
• الدر�س الثاني :الهواء يحرك الأ�شياء

English Club KG1
Unit 4: My Body

• Lesson 1: This Is My Head
• Lesson 2: Up and Down
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فــــي العيـــــد
نادي العربية
الوحدة الخام�سة  :في العيد

• الطاوو�س الجميل (حرف ال�صاد)
• �ضرار مري�ض (حرف ال�ضاد)
• الطيارة العجيبة (حرف الطاء)
• بدور والأ�صدقاء (ال�ضمة)
• ن�شيد عيدنا

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• التركيز واالنتباه
• تحمل الم�س�ؤولية
• الثقة بالنف�س وتحقيق الذات
• االحترام
• االت�صال والتمثل
• الم�شي وحمل �صينية فارغة
• الم�شي وحمل �صينية عليها ك�أ�س بال�ستيكي
• الت�شكيل بالمعجون
• الق�ص والإل�صاق
• دراما كيفية الت�صرف في العيد

الق�ص�ص الداعمة المقترحة

نادي الريا�ضيات
الوحدة الخام�سة  :في العيد

• الطعام اللذيذ

• الأعداد ( ) 10 - 6

• ال�سلحفاة ت�شعر بالزكام

�شباط
براعم الإ�سالم
• الدر�س التا�سع :احترام الكبير
• الدر�س العا�شر� :سورة الفلق

براعم العلوم
الوحدة الخام�سة :الغذاء والنمو

• الدر�س الأول :الأطعمة وم�صادرها
• الدر�س الثاني� :صحتي و�سالمتي

English Club KG1
Unit 5: My Family

• Lesson 1: Tall and Short
• Lesson 2: At the Mirror

• هدايا العيد
• ! Let`s Play
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�سـالمـتـــــــــي
نادي العربية
الوحدة ال�ساد�سة � :إ�شارة المرور

• حافظ على النظافة (حرف الظاء)
• �أرنوب يعبر ال�شارع (حرف العين)
• الببغاء بغبوغ (حرف الغين)
• �أرنوب يلتزم ب�آداب المرور (الك�سرة)
• ن�شيد � :إ�شارة المرور

نادي الريا�ضيات
الوحدة ال�ساد�سة � :إ�شارة المرور
• الأ�شكال الهند�سية
• القيا�س

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• تحمل الم�س�ؤولية
• حل الم�شكالت
• الربط
• االحترام
• الت�شكيل بالمعجون
• الق�ص والإل�صاق
• مج�سم �إ�شارة المرور
• دراما تمثل �آداب المرور
• �ألعاب مطابقة على الحروف والأ�شكال
الهند�سية والقيا�س
• �ألعاب �أنماط على الحروف والأ�شكال
الهند�سية والقيا�س

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• غرود �شرطي المرور
• الر�سامون ال�صغار
• الدلفين الذكي
• �أحب المقرم�شات
• At the Hospital

�آذار
براعم الإ�سالم
• الدر�س الحادي ع�شر� :آداب الطعام
• الدر�س الثاني ع�شر� :سورة النا�س

براعم العلوم
الوحدة ال�ساد�سة :النباتات

• الدر�س الأول :النباتات مختلفة
• الدر�س الثاني� :أحب النباتات

English Club KG1
Unit 6: Going Home

• Lesson 1: In the Bus
• Lesson 2: The Red Quill
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بـــــــــــــــالدي
نادي العربية
الوحدة ال�سابعة  :في البحر

• الفقمة والتفاحة (حرف الفاء)
• البوق و�سمكة القر�ش (حرف القاف)
• ال�صياد مالك والكنز (حرف الكاف)
• �أرنوب في المتحف البحري (ال�سكون)
• ن�شيد :البحر الرائع

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• المواطنة

• التهيئة للجمع
• الجمع �ضمن العدد 5
• التهيئة للطرح
• الطرح �ضمن العدد 5

براعم الإ�سالم
• الدر�س الثالث ع�شر� :سورة الن�صر

• االت�صال والتمثل

• الدر�س الرابع ع�شر� :آداب الطريق

• الربط
• تنظيم المعلومات
• الق�ص والإل�صاق
• الت�شكيل بالمعجون

براعم العلوم
الوحدة ال�سابعة :الماء في حياتنا

• دكان الألعاب على جمع وطرح الأعداد
�ضمن ()5

• الدر�س الثاني :فوائد الماء

• طباعة النقود

نادي الريا�ضيات
الوحدة ال�سابعة  :في البحر

ني�سان

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• ماذا نعمل في العطلة

• الدر�س الأول :م�صادر الماء

English Club KG1
Unit 7: My Food

• Lesson 1: My Favorite Food
• Lesson 2: At the Restaurant

• كوكب الأر�ض
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ريا�ضتي المف�ضلة
نادي العربية
الوحدة الثامنة  :ريا�ضتي المف�ضلة

• �أرنوب ولعبة الكرات (حرف الالم)
• �إلى ملعب التن�س (حرف الميم)
• �أرنوب في �صالة التمارين (حرف النون)
• ه�شام ولعبة الهدف (حرف الهاء)
• ما �أجمل التعاون (ال�شدة)
• ن�شيد :الريا�ضة مفيدة

نادي الريا�ضيات
الوحدة الثامنة  :ريا�ضتي المف�ضلة
• الأعداد 20-11

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• العدل والم�ساواة
• التركيز واالنتباه
• االت�صال والتمثل
• الربط
• الثقة بالنف�س
• الت�صنيف� :أنواع الألعاب ،الريا�ضة ،الكرات
• �ألعاب مطابقة على الحروف والأعداد
• م�سابقات و�ألعاب ريا�ضية
• ت�شكيل كرة �أر�ضية بالمعجون

الق�ص�ص الداعمة المقترحة

�أيار
براعم الإ�سالم
• الدر�س الخام�س ع�شر :الرفق بالحيوان
• الدر�س ال�ساد�س ع�شر� :آداب النوم

براعم العلوم
الوحدة الثامنة :الأر�ض من حولنا

• الدر�س الأول :ال�صخور والتربة

• الدر�س الثاني� :صحتي و�سالمتي

English Club KG1
Unit 8: Playtime

• ال �أحد يلعب معي
• ال�سباق العجيب.
• الر�سام ال�صغير
• Wheels

?• Lesson 1: What Do you See
• Lesson 2: I am Playing
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