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 شروع الصّف :  أعتني بجسمي ونظافتهم    

 أصنع دمية من كرتون ثّم أحّضر لها ثياب تنكرّيةالنهائي :   اإلنجاز
   

 

 
 : والكتابي مهارات التواصل اللّغويإستغالل جميع  *

 : صـقص    
 ال تريد اإلغتسالكاميليا  -
 آداب إستعمال الحّمام -
 ةة لصحة قويّ يوميّ  عادات -
 قّصة القّديسة بربارة -

 

 

 : تمارين خطّية           
 أرسم النقط على أغصان الشجرة بالتلوين المائي -
 أرسم النقط على أجنحة الدعسوقة -
 بالتلوين المائي ّيةالخطوط العمودأرسم  -

 
 
 

 

 :   نشاطات لغوّية
 كيفّية المحافظة على نظافة الجسم -
 الرياضة وفوائدها -
 عادات وتقاليد عيد البربارة -

 
 

  

    : إكتشاف العالم والبيئة المحيطة *
  إكتشاف جسم اإلنسان -
 م الدميةحّما -
 اكتساب بعض األفعال )أركض، أقفز، ألبط، أرمي...( -
 : تدريجّيا   الصف سطقو التعّرف على نشاطات -

 أّيام األسبوع 
 الفصول 
 الطقس الح 

 
 

 

 : الّتفاعل والّتعبير من خالل األنشطة الفّنّية* 

 : تـلـويـن
ألّون جسم الّصبي أو البنت ثّم أكمل الّرسم وأضيف  -

 الشعر
 ألّون الدربّكة -

 
 : أشغال يدوّية

 لدميةأصنع ثياب ل -
 ألصق العلم اللبناني -

 

 



    
      

 : أغـانـي     

 غسل اليدين -
 كلّنا للوطن -
 هاشلة بربارة -

 

 : عــديــّة
 كان في عصفور عالشجرة -

 

 :    الّتفاعل والّتعبير من خالل الجسد*    
 :  ــةغنــائيّ   ةحلقـ

 تعالوا نلعب سوا -
 

 عـــــديــــّة

 

 كان في عصفور عالشجرة           
 

 كان في عصفور عالشجرة

 عّد للعشــرةعم ب

1-  2 

3  -4 

5-  6    

7-  8 

9-  11          
 

                     
 

 
 أغـــانــــي

 

 غسل اليدين                        
 
 أغسل يدي بالصابون والماء  سل يدي بالصابون والماء     غأ

 أغسل يدي بالصابون والماء ل يدي أغسل يدي            اغس
 

 األكل أغسل يدي    بعد اللعب أغسل يدي  قبل

 بعد األكل أغسل يدي أغسل يدي بالصايون والماء
 

             

 لــوطــنــلّنــا  لـك

 للعلـى للعلـم               كلنا للوطن 
 سيفنا والقلم         ملء عين الزمن 

 منبت للرجـال             سهلنا والجبل 
 في سبيل الكمال              قولنا والعمل 
 للعلـى للعلـم                كلّنا للوطن 
 كلّنا للوطن              

 
 

 

 

 هــاشلــة  بــربــارة             
 

 هــاشلــة بــربـاة مــــع بنــات الحـــارة
 عرفتهـا مـن عينيها ومن لمسة إيـــديها

 ومــــــــن  هــــــــاك اإلســــــــــــــوارة 
 ةـاحـحبة البيت مرتتفاحة فوق تفاحة صا

 ليمونة فوق ليمونة صاحبة البيت مهضومة




