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 ـــف  المـــدرســيالتكيّ مشروع الّصف :  
 

 

                                              

 : إستغالل جميع مهارات التواصل اللّغوي *

 :   صـقصــ    

 كاميليا والعودة  الى  المدرسة -

 ص رنرونالعّم حّسون والبا -

 العودة الى البيت -

 كاميليا ال تريد إعارة  لعبها -
 

 :   محــــــادثــــة   

  في المدرسة قواعد  الحياة  اليومية -

 قواعد اللّعب في الملعب -

 القواعد عند ركوب الباص -
 

 :  ةعــــّديــ          

 يبمدرست -

 عنكبوت النونو -
 

    : إكتشاف العالم والبيئة المحيطة* 

 المدرسة :إكتشاف الّصّف ، الملعب و -

  ّالتعّرف على موجودات الّصف 

 كيف أحمي نفسي من فيروس كورونا 

 التعّرف على الملعب مع تسمية األلعاب المختلفة 

 التعّرف على حال الطّقس 

 : فنّيّةالتّفاعل والتّعبير من خالل األنشطة ال*    

 : رسم موّجه       

 أرسم وجه العّم حّسون -
 

 : ــانـــيأغ        

 مرحبا أهال -

 الحركات -

 كلّن عندن سيّارات وجّدي عندو حمار -

 أغنية الباص -

 

 : التفاعل والتّعبير من خالل الجسد* 
 

 : تمرين بدني

 تحمية وحركات رياضيّة  -

 دحرج الطابة نحو الحائطأ -

ن القدمين إلى الّرأس ثّم أقف في اإلطار وأمّرره م -

 باإلتجاه المعاكس

 

 : ةـّ يـائـة غنــــقـحل

 يا سلوى ليش عم تبكي  -

 



 

 أغـــــانــــــي
 

 مرحبا أهالا 

 مرحبا أهالا أنا اسمي آدم ما اسمك  أنا سامي ساره     

 كيف حالك أنا بخير وأنت   أنا بخير شكراا، عفواا      

        أنا بخير أنا بخير  نحن بخير     

      

 كلّـــــن   عنــــدن   سيـــارات
 

 كلّــن  عنـدن  سيارات   

 وجـّدي عنــدو حمــار      

 برّكبنا خلفو وبياخدنا مشوار  

        والبــولـيـس  يصـوفـرلـو        

 يــأشـــرلــو   بــــإيـــدو   

 السيــارات   تــزّمــرلـو   

 ب"ا"  باب ، باب،  ب  
 

 نية الحركاتأغ

 صفق مرة الى اليمين صفق مرة الى اليسار 

 صفق مرة الى اليمين يمين ويسار 

 اقفز قفزة الى الخلف اقفز قفزة الى األمام 

 اقفز قفزة الى الخلف  اقفز لألمام 

 اقفز اقفز دون توقف استدر استدر قف اقفز اقفز دون توقف 

 استدر استدر قف 
 

 

 أغنية الباص

 

 يدور ويدور ر ويدور يدور ويدورعجل الباص يدو

 عجل الباص يدور ويدور بأرجاء البلدة

 
 

 
 

 

 اتّديّـــــعــــ                                                        
 

 بمــــدرستـــــي

 بمدرستي بفرح

 برسم

 بكتب

 بلعب

 ومع رفقاتي بمرح

 عنكبـــوت  النــونـــو 
 

 طحلسعنكبوت النونو طلع على ا

 نزلت المّي ونزلتو تحت

 طلعت الشمس ونشفت الميّ 

 عنكبوت النونو رجع طلع لفوق

 فــوق فـــوق                            

 




