تشرين األول  /تشرين الثاني 2021

Moyenne Section
مشروع الص ّ
ّف  :أكتشف طقوس الصّف.

* إستغالل جميع مهارات التواصل اللّغوي :
قصـــص :
 المثلّث ّالطمّاع
 الفصول في غرفتي أيّام األسبوعمحادثة :
 إستعمال مفردات لغوية للتعبيرعن حالالطقس  :مشمس ،غائم ،ممطر ،عاصف
ّ
خـطــي :
تمـرين
 أزيّن صندوق التفّاح بالخطوط األفقيّةتـمهـيـد لـلـقـراءة :
 التعرّف على بطاقات أيّام األسبوععــديــ ّة األرقـام :
 كان في عصفور عالشجرةقصّة في صفّنا ضفدع B.C.D:

* إكتشاف العالم والبيئة المحيطة :
أكتشف تغيّرات ال ّ
شجرة عبر الفصول
تمرين حسّي :
 أتع ّرف على األلوان األساسيّة وأمزجها ألكتشف األلوان الثانويّة* تأهيل البنية الفكريّة من خالل إكتساب أوائل المهارات الذهنيّة :
 رياض ّيات  /حساب :
 أع ّد من " " ١الى "" ١١ أتعرّف على األشكال وأسمّيها :ال ّدائرة  ،المربّع  ،المثلّث  ،المستطيل
 ألوّ ن الشخصيّة المطابقة للشكل المح ّدد* ال ّتفاعل وال ّتعبير من خالل الجسد :
 تمارين للتعرّف على أقسام الجسم المختلفة* ال ّتفاعل وال ّتعبير من خالل األنشطة الف ّنيّة :
-

ألوّ ن األرقام
أكمل رسم الشجرة حسب الفصل الذي أحب

أغــــــانـــــــــــي
عنـــا فصـــول أربعــــة

األِشـكـــال

عنــا فصــول أربعـــة بكل السنة

حركة عالبركة مين بيعمل حركة

بتتغ ّيـر الطبيعـة وتتــلوّ ن الــدنـــي

بيلعب معنا بهالعبة وبيربح هيدي المعركة

 -١أول فصل الخريف الورق أصفر وجميل
شــو ّيــة شتــي ونتفــة بــرد منـلبــس كــم طــويــل
 -٢تاني فصل الشتي مطر كتير وتلج وريح
بنــص الــدار فــي موقــدة مـن حــ ّدا مـا منزيـح
 -٣تالت فصل الربيع أخضر ورد وأقحوان
ريـحــة حلــوة وفــراشــات بكــ ّل األلــوان
 -٤رابع فصل  ،فصل الصيف ،شمس وبحر وبسط كتير
فـرصة حلــوة لعـب وكيـف ،مـن الفرحة رح نطيـر

 -١عالمس مس مستطيل حركة المستطيل
واحد تنان تالتة أربعة
 -٢عالمر مر مربّع حركة المربّع
واحد تنان تالتة أربعة
 -٣عالدا دا دائرة حركة ال ّدائرة
واحد تنان تالتة أربعة
 -٤عالمث مث مثلّث حركة المثلّث
واحد تنان تالتة

األلـوان
نحن نبع األلوان تجدونا في كل مكان نجعل عالمكم أفضل نجعل عالمكم أجمل
 -1أنا اسمي اللون األحمر ( )2بالتفاح موجو ٌد بالفرولة موجود
أنا اسمي البرتقالي ( )2بالقرع انا موجو ٌد بالجزر أنا موجود
أنا اسمي اللون األصفر ( ) 2في الشمس أنا موجو ٌد في الموز أنا موجود
 -2أنا أسمي اللون األخضر ( )2بالبازيال موجو ٌد بالبطيخ موجود
أنا اسمي اللون األزرق ( )2في السماء موجو ٌد في البحر أنا موجود
أنا اسمي اللون الوردي ( )2في الزهر أنا موجو ٌد في الحلوى أنا موجود
 -3أنا اسمي اللون البني ( )2في الشوكوال موجو ٌد في التمر أنا موجود
أنا اسمي اللون األبيض ( )2في الثلج أنا موجو ٌد في الصوف انا موجود
أنا اسمي اللون األسود ( )2في الحبر أنا موجو ٌد في الفحم أنا موجود

عـــــــديّــــــــة
كان في عصفور عالشجرة
كان في عصفور عالشجرة
عم بع ّد للعشــرة
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