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 .أكتشف طقوس الّصفمشروع الّصّف :  

 : بطاقات التنمية المستدامة النهائي اإلنجاز
 

 

 

 : والكتابي إستغالل جميع مهارات التواصل اللّغوي *

 : قصـــص

 الفصول في غرفتي -
 المثلّث الّطّماع -
 أّيام األسبوع -

 

 : محادثة
 حاللغوية للتعبيرعن  إستعمال مفردات -

 ئم، ممطر، عاصفمشمس، غا الطقس :
 

 

 :   ــيخـطّ  تمـرين

 فقّيةبالخطوط األ أزّين صندوق التفّاح -
 

 : امـاألرقة ــّ ديــع       

 بعرف عّد للعشرة -
 

    : إكتشاف العالم والبيئة المحيطة* 

 الشجرة تغّيراتها عبر الفصول األربعة كتشفأ -
 التعّرف على أّيام األسبوع -

 

 

 : تمرين حّسي

 أتعّرف على األلوان األساسيّة وأمزجها ألكتشف األلوان الثانويّة -

 ز بين أصوات الطبيعة : رعد ، هواء ، شتاءأميّ  -
 

 

       : تأهيل البنية الفكرّية من خالل إكتساب أوائل المهارات الذهنّية* 

 : ات / حسابرياضيّ 

 " ١١"الى  " ١"أعّد من  -
  أتعّرف على األشكال وأسّميها :  -

 الّدائرة ، المرّبع ، المثلّث ، المستطيل       
 الشخصّية المطابقة للشكل المحّددألّون   -

   

 

 :    ن خالل الجسدالّتفاعل والّتعبير م* 

 تعّرف على أقسام الجسم المختلفةتمارين لل -
    

  : الّتفاعل والّتعبير من خالل األنشطة الفّنّية* 

 ألّون األرقام -

 : أغاني
 الفصول األربعة -
 األشكال حركة عالبركة -
 سافرنا وين ما كان -



 

 

 

 أغــــــانـــــــــــي

 
 

 عنـــا  فصـــول  أربعــــة

 

 بكل السنة ل  أربعـــةعنــا  فصــو

 يـــدنــلّون  الــة  وتتـر الطبيعـبتتغيّ 

 أول  فصل الخريف  الورق  أصفر وجميل -١

 لــويــم  طــس كــلبـرد منــة بــي ونتفــة شتــويّ ــش    

 

 تاني فصل الشتي مطر كتير وتلج وريح -٢

 حـا منزيـّدا مــن حـدة مــي موقــدار فــص الــبن    

 

 تالت فصل الربيع أخضر ورد وأقحوان -٣

 وانــاألل ّل ــبك ات ــراشــوف وة ـحلـ ة ـحــري    

 

 الصيف، شمس وبحر وبسط كتيرفصل ، رابع فصل  -٤

 رـن الفرحة رح نطيـف، مـب وكيـوة لعــرصة حلـف    

 

                    

                        

 ـــالاألِشـك                         
 

                           

 حركة عالبركة مين بيعمل حركة

 بيلعب معنا بهالعبة وبيربح هيدي المعركة
 

 

 عالمس مس مستطيل حركة المستطيل -١

 واحد  تنان تالتة أربعة     
 

 عالمر مر مرّبع حركة المرّبع   -٢

 واحد  تنان تالتة أربعة    
 

 ائرةعالدا دا دائرة  حركة الدّ    -٣

 واحد  تنان تالتة أربعة   
 

 عالمث مث مثلّث  حركة المثلّث   -٤

 واحد  تنان تالتة                      

 
 

                                                      



 

 سافرنا وين ما كان              
 

 سافرنا وين ما كان   

 من لون ترابك وأجمل

 برمنا كّل البلدان

 ينا يا لبنانما لق

 

 عـــــــديّــــــــة
 

 شوفو إنّي بعرف عدّ         
 

 شوفو إنّي بعرف عّد بعرف عّد للعشرة

 مين أكل تفاحتي؟         3 2 1

 يمكن هيدي انِت !         6 5 4

 يمكن هيدا أنت            9 8 7

 كانت مخباية عالشجرة 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 بعرف عّد للعشرةشفتو إنّي بعرف عّد   

 

 
 

 

 


