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  واالجتماعي االنفعالي  النمو  

    العالم فهم   

    والفن  اإلبداع  

   الجسدي والنمو  الصحة  

  العلمي والتفكير  الرياضيات 

   والكتابة والقراءة والتواصل  اللغة   

 

 الشمسي  والنظام  الكواكب :1# األسبوع  الفضاء

  

كبكتاب    المفهوم قراءةتقديم    :الدائرة  وقت التركيز على   والنظام الشمسي،  عن الكوا

 الكلمات الجديدة

كب حول الشمس انظر الصورة كيف تدور :1# له  المخطط  النشاط          الكوا

   أسماء الكواكب :2# له  المخطط  النشاط     

كب ، الغناء والرقص على أغنية   ICT  استخدام الكمبيوتر  :3#  له  المخطط  النشاط   للبحث حول الكوا

كب   الكوا

 

 

 ثنين األ

كب والنظام الشمسي، التركيز على   :الدائرة  وقت تقديم المفهوم قراءة كتاب عن الكوا

 الكلمات الجديدة

  انظر الى الصورة()السير حول النظام الشمسي  :1# له  المخطط  النشاط

 Group artالمجموعة  خالل  فني منعمل  :2# له  المخطط  النشاط 

   المهن  : رائد  الفضاء  الى  التعرف :3# له  المخطط النشاط  

 

 

 ثالثاء ال

كبكتاب    تقديم المفهوم قراءة  :الدائرة   وقت التركيز على    والنظام الشمسي،  عن الكوا

 الكلمات الجديدة

كبعد   :1# له  المخطط  النشاط           الكوا

 ش على رمل القمر )انظر الصورة(   تخطيط حرف  :2# له  المخطط  النشاط 

كب، للبحث حول    ICT  الكمبيوتر  استخدام  : 3#  له  المخطط  لنشاطا    الغناء والرقص على   الكوا

كب   أغنية الكوا

 

 

 ربعاءاأل

كب والنظام  : الدائرة وقت الشمسي، التركيز على تقديم المفهوم قراءة كتاب عن الكوا

 الكلمات الجديدة

كب )الحجم، اللون، الخصائص(  مقارنة :1# له  المخطط  النشاط  الكوا

 بشكل تعاوني.  فني، يشجع المشاركة في المواد والعمل عمل :2#له المخطط  النشاط

 song (imitating gravity)   مع نغمات أغنية لتقليد الجاذبية القفز  :3# له  المخطط  النشاط

 

 

 

 خميس ال
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كبقراءة كتاب  تقديم المفهوم : الدائرة وقت التركيز على  والنظام الشمسي، عن الكوا

 الكلمات الجديدة

   1-10العد التنازلي من  :1# له  المخطط  النشاط

بالخروج في رحلة الى الفضاء، ومشاركة الخبرة من خالل قصة   رالتظاه :2#له المخطط  النشاط

  مجموعات\

   رقصة السير على القمر :3#له المخطط  النشاط

 

 

 جمعةال

   : االسبوع حرف

  شمس ش،

    : لألسبوع المفردات

كب،  الكون  ،مغامرة الفضاء،رجل  الفضاء،مراقبة  التلسكوب، الشمس، فضاء، مجرة، كوا

 أين أنا؟  مقترحة:كتب 

الفضول عند الطفل لمعرفة المزيد عن   وتثيرقّصة رائعة مالئمة لألطفال. تتحّدث القّصة عن مكاننا في الكون الواسع 

 الفضاء

كب    ▪  قصص علماء المسلمين واسرار الشمس والكوا

o    المؤلف: مأمون عدوان 

كب  ▪  ملون - لألطفالقصص الشمس والكوا

o   المؤلف: مأمون عدوان 

 قصة رحلة إلى الفضاء ▪

 . فلسطين محمد.بقلم: الطفلة راما  ▪

كب، ▪  الناشر المستقبل الرقمي  كتاب الكوا

 سمسم  افتح يا الفضاء،قصة رحلة الى  ▪

5ty3TNXs-https://www.youtube.com/watch?v=qv  
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