خطط تدري�س

�سل�سلة براعم
الم�ستوى الثاني

رو�ضتــــــي
براعم العربية
الوحدة االولى � :أ�صدقائي

• دار الألعاب (حرف الألف)
• �سنجوب والأبطال (حرف الباء)
• بوق وحيد (حرف الواو)
• يد فادي (حرف الياء)

براعم الريا�ضيات
الوحدة الأولى � :أ�صدقائي
• الت�صنيف
اللون  -ال�شكل  -الحجم  -النوع
• الأنماط

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• المالحظة والتركيز
• االحترام
• تحمل الم�س�ؤولية
• البناء والهدم تطبيق على الريا�ضيات
• الفتح والإغالق (الباب والنافذة)
• ت�شكيل �أجزاء الج�سم بالمعجون
• �إل�صاق �أجزاء الج�سم
• ا�ستخدام الألوان
• �ألعاب مطابقة� :أجزاء الج�سم ،الحوا�س،
الحروف ،والحوا�س (ا  ،و  ،ي  ،ب ،
الهمزة) وال�صور والكلمات الخا�صة بها.
• �ألعاب ت�شكيل الأنماط :الليجو والحروف
وغيرها.
• �شك الخرز :تطبيق على الأعداد.

الق�ص�ص الداعمة المقترحة

�أيلول
براعم الإ�سالم
• الدر�س الأول :اهلل الخالق
• الدر�س الثاني� :آداب التعامل مع النا�س

براعم العلوم
الوحدة الأولى� :أنا �أنمو و�أتغير
• الدر�س الأول� :أنا �أنمو و�أتغير
• الدر�س الثاني :الحوا�س الخم�س

English Club KG2
Unit 1: At School

• ماذا نعمل في المدر�سة؟
• First Day at School
• ج�سم الإن�سان
• الأخطبوط المحبوب

• Lesson 1: In the Classroom
• Lesson 2: In the Playground
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في الب�ستان
براعم العربية
الوحدة االولى � :أ�صدقائي

• حديقة المرح (الفتحة)
• �أني�سة و�أ�صدقا�ؤها (الهمزة)
• ن�شيد �أ�صدقائي

الوحدة الثانية :في الب�ستان

• دجدوج الفرخ ال�صغير (حرف الدال)
• طيران الع�صافير (حرف الراء)

براعم الريا�ضيات
الوحدة الثانية  :في الب�ستان
• الأعداد ()50-0
• العد الترتيبي
• الأعداد ()10-6
• مقارنة الأعداد

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• التركيز واالنتباه
• حل الم�شكالت
• الربطـ
• االهتمام والرعاية
• الت�شكيل بالمعجون
• الق�ص والإل�صاق
• حمل الكرا�سي
• التلوين
• �ألعاب مطابقة� :صور الحيوانات ،ال�صور،
الكلمات ،الحروف والأعداد
• �ألعاب ت�شكيل الأنماط من الحروف والأعداد
والحيوانات
• �شك الخرز ،تطبيق على الأعداد

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• الأ�سد المغرور

ت�شرين الأول
براعم الإ�سالم
• الدر�س الثالث :اهلل الرحيم
• الدر�س الرابع� :أحب النظافة
• الدر�س الخام�س :ال�شهادتان

براعم العلوم
الوحدة الثانية :الحيوانات حولنا

• الدر�س الأول :الحيوانات مختلفة
• الدر�س الثاني :الحيوانات تنمو وتتغير

English Club KG2
Unit 2: The Garden

• Lesson 1: In The Nest
• Lesson 2: In the Garden

• In the Nest

• حيوانات المزرعة
• �صغار الحيوانات
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بيــــــــتي
براعم العربية
الوحدة الثانية  :في الب�ستان

• فر�س با�سل (حرف ال�سين)
• البلبل اللي و�أخته �سالي (حرف الالم)
• لعبة ال�صور (ال�ضمة)
• لعبة ال�سل�سلة (الك�سرة)
• ن�شيد في الب�ستان

الوحدة الثالثة :مع التلفاز

• �شجار الجيران (حرف الجيم)

براعم الريا�ضيات
الوحدة الثانية  :في الب�ستان
• الأعداد13-11 :
• الأعداد15-14 :
• الأعداد18-16 :
• الأعداد20-19 :

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• االحترام
• االهتمام والرعاية
• الثقة بالنف�س وتقدير الذات
• االت�صال والتمثل
• حل الم�شكالت
• �شك الخرز تطبيق على الأنماط والأعداد
• الق�ص والإل�صاق
• التلوين
• �ألعاب ت�شكيل �أنماط من الحروف والأعداد
• �ألعاب مطابقة تعتمد ال�ضوء وتكوين الظالل
• الأحا�سي�س والم�شاعر :فرح ،حزن ،غ�ضب،
�سرور� ،ضحك.

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• فلفل وفلة
• �أ�سرة �سمون
• �أحالم رنو�ش
• المنزل العجيب

ت�شرين الثاين
براعم الإ�سالم
• الدر�س ال�ساد�س :مولد الر�سول 
• الدر�س ال�سابع :الأذان
• الدر�س الثامن� :أوقات ال�صالة

براعم العلوم
الوحدة الثالثة :ال�ضوء

• الدر�س الأول :ال�ضوء
• الدر�س الثاني :ال�ضوء والظالل

English Club KG2
Unit 3: At Home

• Lesson 1: In My Bedroom
• Lesson 2: In The Living Room

• Smile
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فــي ال�سوق
براعم العربية
الوحدة الثالثة  :مع التلفاز

• الزرافة والغزالن (حرف الزاي)

• الحمامة والنمر المغرور (حرف الميم)
• ال�سلحفاة تُح ّذر التم�ساح (حرف الحاء)
• لعبة تحت ،لعبة فوق (ال�سكون)
• ن�شيد :مع التلفاز

الوحدة الرابعة  :في ال�سوق

• �شراب الم�شم�ش (حرف ال�شين)

براعم الريا�ضيات
الوحدة الثالثة  :مع التلفاز
• الدائرة
• المربع

• المثلث
• الم�ستطيل

الوحدة الرابعة :في ال�سوق
• القيا�س

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• تحمل الم�س�ؤولية
• االحترام
• الم�شي وحمل ال�صينية فارغة
• الم�شي وحمل ال�صينية عليها ك�أ�س بال�ستيكي
• الت�صنيف
• الق�ص واالل�صاق
• �ألع���اب مطابق���ة عل���ى الح���روف والأ�ش���كال
الهند�سية والقيا�س
• ال�سكب� :سائل في �سائل و�صلب في �سائل
• لوحة م�صادر الماء

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• القرد الهارب
• عالم العلوم
• الدلفين الذكي
• النا�س والمهن
• In the Mall

كانون الأول
براعم الإ�سالم
• الدر�س التا�سع� :سورة الع�صر
• الدر�س العا�شر :ب�شا�شة الوجه

براعم العلوم
الوحدة الرابعة :المواد حولنا

• الدر�س الأول :حاالت المادة
• الدر�س الثاني� :صحتي و�سالمتي

English Club KG2
Unit 4: In the Mall

• Lesson 1: The Fan
• Lesson 2: The Gift
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�أحب �ألعابــــــي
براعم العربية
الوحدة الرابعة  :في ال�سوق

• �سنجوب يطبل للخياط (حرف الطاء)
• �سنجوب والنقود (حرف النون)
• �سنجوب يف�ضل الفراولة (حرف الفاء)
• ليلى والأفعى والذئب (الألف المق�صورة)
• ن�شيد في ال�سوق

براعم الريا�ضيات
الوحدة الرابعة  :في ال�سوق
• القيا�س

الوحدة الخام�سة  :هيا نعمل
• التهيئة للجمع
• مكونات الأعداد

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• تحمل الم�س�ؤولية
• حل الم�شكالت
• الربط
• المالحظة واالكت�شاف
• الق�ص والإل�صاق
• الت�شكيل بالمعجون
• ا�ستخدام الألوان
• �ألع���اب تعليمي���ة عل���ى الح���روف والأع���داد
ي�ستخدم فيها المغناطي�س
• غ�سل الفواكه والبرتقال
• ع�صر الفواكه والبرتقال

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• الكرة الملونة

�شباط
براعم الإ�سالم
• الدر�س الحادي ع�شر� :سورة الم�سد
• الدر�س الثاني ع�شر :طاعة الوالدين

براعم العلوم
الوحدة الخام�سة :المغناطي�س

• الدر�س الأول :المغناطي�س
• الدر�س الثاني :قوة المغناطي�س

English Club KG2
Unit 5: Having Fun

• Lesson 1: Up and Down
• Lesson 2: Fun Time

• ?Who

• الأميرة ال�صغيرة
• منزل قو�س قزح
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ه ّيا نعمـــــــل
براعم العربية
الوحدة الخام�سة  :هيا نعمل

• ع�صفور في القف�ص (حرف ال�صاد)
• منفاخ خالد (حرف الخاء)
• �سنجوب والذئب والفنفذ (حرف الذال)
• �آيات تتفرج على النبات (حرف التاء)
• �أرجوحة لينة (التاء المربوط)
• ن�شيد :هيا نعمل

براعم الريا�ضيات
الوحدة الخام�سة  :هيا نعمل
• الجمع �ضمن العدد 10

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• تحمل الم�س�ؤولية
• تنظيم المعلومات
• الربط
• المالحظة واالكت�شاف
• الق�ص والإل�صاق
• الت�شكيل بالمعجون
• ا�ستخدام الألوان
• �ألعاب مطابقة على �أجزاء النبات
• زراعة النباتات
• �ألعاب مطابقة و�ألعاب دومينو على الجمع
�ضمن العدد 10

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• من جد وجد
• ال �أحد يلعب معي

�آذار
براعم الإ�سالم
• الدر�س الثالث ع�شر� :سورة الماعون
• الدر�س الرابع ع�شر :ال�صوم

براعم العلوم
الوحدة ال�ساد�سة :النباتات

• الدر�س الأول� :أجزاء النبات
• الدر�س الثاني :فوائد النبات

English Club KG2
Unit 6: Rain Rain

• Lesson 1: The Monkey
• Lesson 2: Queen Nana

• The Monkey
• Queen Nana
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أحب بـــــــالدي
� ّ
براعم العربية
الوحدة ال�ساد�سة  :المطر

• �سنجوب وعربة المزارع (حرف العين)
• قف يا قطار (حرف القاف)
• ال�سمكة وال�شباك (حرف الكاف)
• �سنجوب ورجل الثلج (حرف الثاء)
• ن�شيد :المطر

براعم الريا�ضيات
الوحدة ال�ساد�سة  :المطر
• التهيئة للطرح
• الطرح �ضمن العدد 10

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• تحمل الم�س�ؤولية
• المواطنة
• االت�صال والتمثل
• االحترام
• تنظيم المعلومات
• طباعة النقود
• ت�شكيل كرة �أر�ضية بالمعجون
• لعبة الأنماط ،تطبيق على الحروف والأعداد
والياب�سة والماء والنبات
• �إطارات اللب�س "الأزرار"
• خريطة بالدي
• تراث بالدي
• دكان الألعاب على الجمع والطرح �ضمن
العدد 10

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• غرود �شرطي المرور
• كوكب الأر�ض

ني�سان
براعم الإ�سالم
• الدر�س الخام�س ع�شر� :أركان الإ�سالم
• الدر�س ال�ساد�س ع�شر� :سورة قري�ش
• الدر�س ال�سابع ع�شر� :آداب ركوب الحافلة

براعم العلوم
الوحدة ال�سابعة :الكرة الأر�ضية
• الدر�س الأول :الأر�ض
• الدر�س الثاني :الماء

English Club KG2
Unit 7: Keep Safe

• Lesson 1: Keep Safe
• Lesson 2: Turtle in Town

• Keep Safe
• Turtle In Town
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الطقــــــ�س
براعم العربية
الوحدة ال�سابعة  :ال�سباحة

• �ضرار ي�سبح مثل ال�ضفدع (حرف ال�ضاد)
• غازي يغط�س (حرف الغين)
• ظاهر ي�سبح على ظهره (حرف الظاء)
• هدية �سنجوب (حرف الهاء)
• المياه نعمة ال نهدرها (الهاء المربوطة)
• ن�شيد ال�سباحة

براعم الريا�ضيات
الوحدة ال�سابعة  :ال�سباحة
• العد ع�شرات
• الآحاد والع�شرات

الأن�شطة والمهارات الأدائية والحياتية
• االت�صال والتمثل
• تحمل الم�س�ؤولية
• الربط
• تنظيم المعلومات
• حل الم�شكالت
• الق�ص والإل�صاق
• دراما ارتداء المالب�س
• ن�شاط جماعي ،لوحة الف�صول ومظاهر كل
ف�صل
• ت�صنيف المالب�س وفق الف�صول

الق�ص�ص الداعمة المقترحة
• �أحالم �سمون
• مغامرة في النهر
• عندي حفلة
• The Wagon
• At The Zoo

�أيار
براعم الإ�سالم
• الدر�س الثامن ع�شر� :آداب اللعب
• الدر�س التا�سع ع�شر� :آداب ا�ستخدام الهاتف
• الدر�س الع�شرون� :آداب الحديث

براعم العلوم
الوحدة الثامنة :الطق�س

• الدر�س الأول :حالة الطق�س
• الدر�س الثاني :الف�صول الأربعة

English Club KG2
Unit 8: Weather

• Lesson 1: The Wagon
• Lesson 2: At the Zoo
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