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 مشروع الّصّف :  أتعّرف على المزرعة وأكتشف منتوجاتها

 ألعب في مسار المزرعةاإلنجاز النهائّي : 
 

 

 : اللّغويل جميع مهارات التواصل إستغال *

 :   صـقصــ    

 الّديك األزرق وجّدتي أمينة -

 عيد في المزرعة -

 كندة في المزرعة -
 

 :   خطّـيتمـريـن   

 أكمل رسم المزرعة -

 األفريز )مربّع ودائرة( أكمل -
 

 

    : إكتشاف العالم والبيئة المحيطة*        

 أتعّرف على الّدجاجة  -

 أتعّرف على الخروف  -

  هامنتوجاتالبقرة وعّرف على أت -

 

 : تمرين حّسي

 أتعّرف على أصوات حيوانات المزرعة وأقلّدها -

 

 
 
 

     : المهارات الذهنيّة تأهيل البنية الفكريّة من خالل إكتساب أوائل* 

 : رياضيات / حساب

 أقّص وألصق بالتسلسل مراحل خروج الصوص من البيضة -

 " 3تعديد الرقم  "  -

 ين منتوجات البقرةأشطب الدخيل ب -

 أقّص وأكمل حيوانات المزرعة -

 أو بيتها أريط الحيوانات بمنتوجاتها -
   
 
 

                 : التّفاعل والتّعبير من خالل األنشطة الفنّيّة*  

 أجّعد الورق وألصقه على رسم الخروف -

 أرسم الطّبيعة حول البقرة -
 

 ألّون الدجاجة  -  : تلوين
 

 : أغاني

 دة بايديأنا حامل ور -

 يا أّول كلمة حلوة بالتمّ  -

 المزرعة -

 البقرة نعومة -

 



 أغــــــــانـــــــــي

 انا حامل وردة بايدي

 انا حامل وردة بايدي لوردة أحلى بكتير
 هيدي الوردة هي الماما حبها بقلبي كتير كبير

 من أول نظرة حبيتك من أول لمسة حنان
 لما حملتيني وغنيتي وهزيتيلي حتى نام 

 قلّكجاي اليوم بعيدك 
 وجودك جنة يا مالك وجودك جنة يا مالك

 

 يا اول كلمة حلوة بالتم

 اول كلمة حلوة بالتميا 

 امي يا امي والدنيا ام

 ( 2)في احلى ؟ وال احلى  

 :ّم في احلى من كلمة اّ 

 ماما ماما امي 

 (2) انت العيد كل العيد 

 انت قلبي انت امي

 والمحبة امي امي 

 الحنية نبع  انت 

 احلى غنيةواسمك 

 

 أّمي أّمي أّمي أّمي أّمي يا أّمي

                  

 المــزرعـــة

 : الـالزمــة

 في المزرعة حيوانات أشكالها مختلفة

 أحبّها تحبّني ، تحبّني أحبّها،

 في المزرعة حيوانات أشكالها مختلفة
 

 فيها بقرة ، فيها ديك ، فيها بطّة   -
 أشكالها مختلفةفي المزرعة حيوانات 

 فيها خروف ، فيها حصان ، فيها صوص   -
 في المزرعة حيوانات أشكالها مختلفة        

 
 يـومـنع رةــالبق

 

Refrain 
 

  بالضيعة عندو بقرة مهضومي عايش جدو

 (2نعومي. ) البقرة  بالحقل بترعى، اسمها  بتاكل

 العشبات على تتغذى  حقل الصبحلبياخدها  عا

 (2النبعات ) يم من الحقل بتشربب بتأكل وبتلعب

 المهضومي رشتهافمها عيّ بـن و المسا         




