
Petite Section                                                                                               كانون الثاني/ شباط  ٠٢٠٠  

 .أكتشف وسائل النقلمشروع الّصّف :         

 اإلنجاز النهائي : أحّضر معرض لوسائل النقل

 : اللّغويإستغالل جميع مهارات التواصل  *

 صـقصــ   : 

 آدم يحّب وسائل النقل -

 دّراجة باسم -

 بالطائرة الرحلة األولى لكندة -

 لقاء بعد فراق -

 مشوار -
 

 ةيّ رين خطاتم  :   

 : أرسم نقطاً على الخطوط المائلة الخطوط المائلة -

 الخطوط المتعّرجة : -

o  أقّص شرائط الورق وألصقها على الخطوط

 المتعّرجة

o الخطوط المتعّرجة رسم أكمل 

o م خطوط متعّرجةأرس 
 

 

    : إكتشاف العالم والبيئة المحيطة* 

 مختلفةالنقل الف وسائل أكتش  

 :  وسائل النّقل البّريّةأتعّرف على  -

 السيّارة، الشاحنة، الدّراجة... 

 : الطائرة،  المنطاد... وسائل النّقل الجّويّةأتعّرف على  -

 ...: الباخرة، المركب وسائل النّقل البحريّةأتعّرف على  -

     

 :إكتساب المهارات الذهنيّة * 

 : المناسب في المكانل النّقل ئوسابطاقات ضع أ -

 بّر، بحر، جوّ             

 أرّكب صور وسائل النقل بواسطة البطاقات -

 أجد الّدخيل بين صور وسائل النّقل -
 

 

 
 

 : التّفاعل والتّعبير من خالل األنشطة الفنّيّة * 

 أغاني  :  

 اتكلّن عندن سيار -

 إمشي إمشي يا قطار -

 غيرةزسيارة أختي  -

 بابا عندو سيّارة -

 طيري يا طيّارة -
 

 

 عندي أجمل دّراجة:   عديّــة 
 

  ألّون الباخرة :  تلوين 
 

 

 أشغال يدويّة    : 

 الطّائرة رسم  أمّزق الورق وألصقه على -

 أصنع وسائل نقل للمعرض -
 

 التفاعل والتعبير من خالل الجسد:* 

 يا سلوى ليش عم تبكي حلقة غنائيّة : 



 

 أغــــــانــــي

 
 

 بابا عندو سيّارة     
 

 الالزمة:

  (٠)بابا عندو سيارة سَميناها رشيقة   

 (٠) لما بتاخدنا  مشوار بتوصلنا بدقيقة 

 الال ......     

  

 

 كلّـــــن   عنــــدن   سيـــارات 
 

 كلّــن  عنـدن  سيارات   

   وجـّدي عنــدو حمــار    

 برّكبنا خلفو وبياخدنا مشوار  

        والبــولـيـس  يصـوفـرلـو        

 يــأشـــرلــو   بــــإيـــدو   

 السيــارات   تــزّمــرلـو   

 ب"ا"  باب ، باب،  ب  

 

 إمشــي  إمشــي  يــا  قطــار

 

 إمشي  إمشي  يا  قطار

 عســّكـــة   الـحـــديــــد              

 معـك  كـل مسافـر حّمل  

 تشو تشو تشو تشو تشو              

 

 
 

 سيّـــارة أختــــي

 سيارة أختي زغيره

 فيها بالجيرة بتركب

 الها أربع دواليب

            " بيب بيب"وزّمورا بيعمل   

 سيارة عّمي كبيرة   

 جيرةفيها بال بيركب  

 في الها تمان دواليب   

  "  " باب بابوزّمورا بيعمل 

 طيري يا طيّارة             

 طيري يا طيّارة طيري يا ورق وخيطان 

 بّدي أرجع ولد زغير على سطح الجيران

 وينساني الزمان على سطح الجيران

 عـــــّديّـــــــة

 عندي أجمل دّراجة

 عندي أجمل دّراجة

 بسوقا متل الّسيّارة

 عالسّكة بمشي فيها

 بسرعة متل الطّيّارة
 

 


