
الشكل:
كروي

رحالت ميدانية:
اصطحبي األطفال في رحلة

اىل متحف علمي أو اىل

عروض خاصة في الفضاء،

المراكز العلمية للفضاء

والفلك أو محطة 

الرصد الجوي 

اللون:
ابيض 

 المناسبات : 
عمل حفلة الفضاء ويطلب من االطفال

ارتداء أزياء تنكرية فضائية 

المفردات:
رائد الفضاء ، فضاء ، كواكب ، قمر ،

شمس ، مركبة فضائية ، صاروخ ،

الدوران ، المجرة ، النظام الشمسي

نجوم ، مراحل القمر 

األحرف واألرقام:
ض ، ش
 ١٩، ٢٠ 

القصص:
أين أنا؟

قصص علماء المسلمين 

وأسرار الشمس والكواكب ، 

قصص الشمس والكواكب 

لالطفال ، قصة رحلة إىل

الفضاء  كتاب الكواكب ، 

قصة رحلة اىل الفضاء ، 

افتح يا سمسم

كوكب من المارشميلو مع عيدان من البسكويت ، تزيين خوذة رائد الفضاء ،
تصميم مركبة فضائية ، تصميم مجرة من خالل استخدام الجلتر ورغوة
الحالقة البيضاء ونجوم ووضعها في قارورة او جرة بالستيكية شفافة واضافة

اللون االزرق الداكن لها مباستخدام اصبغات االطعمة. 
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النمو
الجسدي
والصحة

اللغة
 والتواصل

القراءة والكتابة

فهم

العالم 

الرياضيات
والعلوم

النمو
العاطفي 

الفن
 واإلبداع

الشهر:ــــــــــــــــ

الفضاء

النمو الحركي والصحة

تحضر المعلمة الغرفة الصفية عىل شكل النظام الشمسي والشمس في
الوسط ومسارات الكواكب من حولها وتطلب من االطفال السير والدوران

حول الشمس مثل الكواكب، القفز من كوكب آلخر، استخدام الصلصال
لتشكيل كوكبهم المفضل، اللعب بالرمل مع مجموعة من الكرات واالشكال

الموجودة في الفضاء، الرقص عىل اغنية عن الكواكب مع الحركات، القفز
مثل رائد االفضاء ( قفزة الجاذبية ) تقليد طريقة السير عىل القمر .

النمو اللغوي والتواصل

تحضير عدد من البطاقات فيها اسماء الكواكب وصورها ، استخدام عدد
من الموسوعات العلمية حول الفضاء التحدث مع األطفال عن الفضاء هل
يحبون زيارة القمر ؟ هل نستطيع الوصول اىل القمر ؟ كيف يمكننا ذلك ؟
سؤالهم حول الكوكب الذي يعيشون عليه ؟ والتمهيد لهم كيف ان االرض
جزء من النظام الشمسي وتوجد في المجرة وان هناك عدد من الكواكب

األخرى التي تدور حول الشمس والبدء في االطالع عىل صور الكواكب
وتكرار االسماء أمام األطفال والطلب منهم ترديدها .

فهم العالم

التحدث مع األطفال عن المجرة ومكوناتها وكيف ان الكرة االرضية جزء من
النظام الشمسي ، وكيف حاول االنسان اكتشاف الفضاء والتعرف عىل

الكواكب المحيطة وماهو عمل رائد الفضاء وكيف يعيش بال جاذبية وبماذا
يختلف كوكب األرض عن الكواكب األخرى.

الرياضيات والعلوم

العد بشكل تنازلي مع االطفال من ١-١٠ أثناء التظاهر بالصعود اىل الفضاء
باستخدام الصاروخ ، مقارنة أحجام الكواكب اللون ، الخصائص ، صندوق

البحث الفضائي مع قفازات رائد الفضاء ليتعرف االطفال كيف يدرس رائد
الفضاء عينات من الفضاء. تشجيع األطفال عىل لصق النجوم عىل لوحة

سوداء وبعد ذلك يستخدمون الطبشور للوصل بينها.

النمو االنفعالي واالجتماعي

التظاهر بالخروج في رحلة اىل الفضاء ، ومشاركة الخبرة من خالل قصة
\مجموعات رواية قصة باستخدام الدمى المتحركة التظاهر بالخروج في رحلة 

اىل الفضاء ، ومشاركة الخبرة من خالل قصة \مجموعات.

الفن واإلبداع

المواد والموارد:
صلصال ، كرة زرقاء ، طبق ( صحن 

) لكل طفل ، بطاقات لصور 
الكواكب ، بطاقات السماء الكواكب 

ورقة بيضاء حجم K A٣ الصق \ 
غراء ، لوحة عليها صور الكواكب 

وأسماؤها ، صور الكواكب 
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