ًَىرض ذىطُف وذمشَش يمشس إػذاد انـفم نهمشآءج و انكراتح

كهُح سَاع األؿفال

ظايؼح ديُهىس
يىاطفاخ يمشس  :إػذاد انـفم نهمشآءج و انكراتح.
انثشَايط أو انثشايط انرٍ َمذو يٍ خالنها انًمشس
ػُظش سئُسٍ أو شاَىٌ

انثكانىسَىط فٍ انرشتُح (سَاع اؿفال)

ال َُـثك

انمسى انزٌ َمذو انثشَايط

كهُح سَاع االؿفال (تشَايط واحذ)

انمسى انزٌ َمذو انًمشس

لسى انؼهىو األساسُح

انسُح انذساسُح /انًسرىي

انفشلح انصاَُح

انثُاَاخ األساسُح نهًمشس:
انؼُىاٌ

لظض وحكاَاخ األؿفال

انساػاخ انًؼرًذج

الَُـثك

حظض اإلسشاد انخاص

 4ساػاخ فً االسثىع

انؼًهٍ

 2ساػح فً األسثىع

اظًانً ػذد ساػاخ انًمشس فً االسثىع

 4ساػاخ فً االسثىع

(ب) انثُاَاخ انًهُُح نهًمشس:
األهذاف انؼايح نهًمشس

تؼذ دساسح هزا انًمشس ًَكٍ ذحمُك األهذاف انرانُح:
يؼشفح يا هُح انمظح وخظائظها وأهًُرها نـفم يا لثم انًذسسح .
يؼشفح أَىاع لظض األؿفال وأهذاف كم يُها .
يؼشفح انـشق واألسانُة انًخرهفح نشواَح انمظض وكُفُح ذمذًَها .
ذًُُح انًهاساخ انخاطح ترحهُم يؼًىٌ انمظح .
ذًُُح انًهاساخ انخاطح تاسرخذاو انىسائؾ انرؼهًُُح فً سواَح انمظح .
ذًُُح انًهاساخ انخاطح تكُفُح ذىظُف انمظح داخم انشوػح .

انُرائط انرؼهًُُح انًسرهذفح

نهًمشس:

تؼذ دساسح هزا انًمشس ذسرـُغ انـانثح اٌ ذرمٍ انًهاساخ اِذُح:

أ -انًؼشفح وانفهى
ذؼشف انـانثح يا هُح انمظح وخظائظها وأَىاػها وأهًُرها نـفم يا لثم انًذسسح .
ذظف انـانثح انـشق واألسانُة انًخرهفح نشواَح انمظض وكُفُح ذمذًَها .
ذذسن انـانثح أهًُح لظض األؿفال كىسُؾ ذصمُفً وذؼهًًُ .
ذذسن انـانثح انركايم تٍُ انمظح وتالً انعىاَة انرشتىَح وانرؼهًُُح .

ب -انًهاساخ انزهُُح:
ذحهم انـانثح انًؼًىٌ انرشتىي نهمظح ( لُى – يفاهُى ).
ذثركش انـانثح ؿشق يخرهفح نشواَح انمظض انًمذيح نهـفم.
ذمُى انـانثح انمظح انًُاسثح نهـفم فً يشحهح يا لثم انًذسسح .

خ -انًهاساخ انًهُُح وانؼًهُح-:
ذرمٍ انـانثح ذمذَى تؼغ األسانُة و انـشق انًخرهفح نشواَح انمظض ػهً األؿفال.
ذًهش انـانثح فً إَراض انىسائم انرؼهًُُح انًسرخذيح فً ػشع انمظض ػهً
األؿفال.
ذرًشط انـانثح ػهً كُفُح ذمذَى انمظح تًخرهف األسانُة و انـشق .
ذرؼشف انـانثح ػهً كُفُح إخرُاس انمظح انًُاسثح نهـفم فً يشحهح يا لثم انًذسسح.
ذرؼشف انـانثح ػهً كُفُح إخرُاس األَشـح انًظاحثح نشواَح انمظح ػهً األؿفال .
ذىظف انـانثح انمظح فً ذؼذَم سهىن األؿفال انًشكم .

.ز -انًهاساخ انؼايح وانماتهح نهُمم
ذؼذ تحصا ػٍ األسانُة و انـشق انًخرهفح نشواَح انمظض ػهً األؿفال .
ذؼذ انـانثح َشاؽ لظظً يركايم .
ذسرخشض انًؼاسف وانًؼهىياخ انًرؼهمح تمظح انـفم يٍ يظادس يرؼذدج يصم شثكح
االَرشَد وتؼغ انًشاظغ.
ذسرخذو انـانثح انىسائم انرؼهًُُح فً ػشع انمظض ػهً األؿفال.

انًحرىَاخ:

ػذد انساػاخ

ػذد انًحاػشاخ

ػذد ساػاخ
انرـثُمً

انًىػىع
 -1ياهُح انمظح و خظائظها.

5

3

2

 -2أَىاع لظض األؿفال و أهًُرها نـفم
يا لثم انًذسسح.

5

3

2

 -3أهًُح لظض األؿفال كىسُؾ ذصمُفً و
ذؼهًًُ.

5

3

2

 -4األسانُة و انـشق انًخرهفح نشواَح
انمظض ػهً األؿفال.

8

3

5

 -5إخرُاس انمظح انًُاسثح نهـفم فً يشحهح
يا لثم انًذسسح .

5

3

2

 -6األَشـح انًظاحثح نشواَح انمظح ػهً
األؿفال.

5

3

2

 -7ذحهُم انًؼًىٌ انرشتىي نهمظح ( لُى –
يفاهُى ).

5

3

2

 -8انىسائم انرؼهًُُح انًسرخذيح فً ػشع
انمظض .

5

3

2

 -9ذىظُف انمظح فً ذؼذَم سهىن األؿفال
انًشكم.

5

3

2

أسانُة انرؼهُى

وانرؼهى:

انًحاػشاخ واسرخذاو وسائم ذىػُحُح يصم انذاذا شى وػشوع انفُذَى
حهماخ انثحس وانًُالشح .
ذكهُفاخ تأتحاز فشدَح وظًاػُح.

أسانُة ذمُُى انـانثاخ:

االخرثاساخ انشفهُح انذوسَح نرمُُى انًراتؼح انذوسَح نًسرىي انـانثاخ انًؼشفً .
اخرثاس ذحشَشي ( أػًال انسُح ) نرمُُى يسرىي انـانثاخ فً يعال انًؼشفح وانفهى
وانًهاساخ انزهُُح انرً ذثشص انفشوق انفشدَح تٍُ انـانثاخ .
انركهُفاخ انرـثُمُح نرمُُى يسرىي انـانثح انًهاسي .
انًالحظح انًمظىدج نرمُُى يسرىي انـانثاخ انًؼشفً و انًهاسي و انىظذاًَ يٍ
خالل انًُالشح و انحىاس و االنرضاو تانحؼىس .

ظذول انرمُُى:

انرمُُى ( : )1االخرثاساخ انشفهُح انذوسَح ذرى فً تذاَح كم يحاػشج ػًا سثك .
انرمُُى ( : )2اخرثاس ذحشَشي ( أػًال انسُح ) َرى خالل األسثىع األخُش يٍ انفظم
انذساسً.
انرمُُى ( : ) 3انركهُفاخ انرـثُمُح َرى يراتؼرها دوسَا خالل انساػاخ انرـثُمُح نُرى
ذمًُُها خالل األسثىع األخُش يٍ انفظم انذساسً.
انرمُُى ( : ) 4انًالحظح انًمظىدج نهـانثاخ يٍ خالل انًُالشح و انحىاس و انرضايهٍ
تانحؼىس وَرى انرمُُى خالل كايم انفظم انذساسً .

انىصٌ انُسثٍ نكم ذمُُى:

ايرحاٌ انفظم انذساسً انرحشَشي
اإليرحاٌ انرـثُمً
ايرحاٌ انفظم الػًال انسُح
انًعًىع

%66
% 26
% 26
%166

لائًح انًشاظغ:

يزكشاخ انًمشس:
ذى إػذاد يزكشج فً طىسج كراب نُكىٌ يششذا نهـانثاخ أشُاء دساسح انًمشس .
انكرة انؼشوسَح (انكرة انذساسُح انًمشسج)
أحًذ صنؾ ( : )2664أدب انـفم انؼشتً  ،اإلسكُذسَح  ،داس انىفاء  ،ؽ . 2
أحًذ َعُة ( : )2666أدب األؿفال ػهى وفٍ  ،انماهشج  ،داس انفكش انؼشتٍ  ،ؽ 3
.
إَششاغ إتشاهُى انًششفً ( : )2665أدب األؿفال يذخم نهرشتُح اإلتذاػُح ،
اإلسكُذسَح  :يؤسسح حىسط.
حسٍ شحاذه ( : )2664أدب انـفم انؼشتً  ،انماهشج :انذاس انًظشَح انهثُاَُح ،ؽ
3
حُاٌ ػثذ انحًُذ انؼُاًَ ( : )2665ذًُُح انًفاهُى االظرًاػُح و انذَُُح و
األخاللُح فً انـفىنح انًثكشج  ،ػًاٌ  :داس انفكش انؼشتً .
___________ ( : )1999أدب األؿفال  ،ػًاٌ  ،داس انفكش  ،ؽ . 4
سًُش ػثذ انىهاب أحًذ ( :)2664لظض وحكاَاخ األؿفال  ،ػًاٌ  ،داس انًسُشج
.
كًال انذٍَ حسٍُ ( : )2661يذخم فً لظض وحكاَاخ األؿفال ،انماهشج  ،داس
االَعهى انًظشَح ،ؽ.4
يحًذ انسُذ حالوج ( :)2663أدب األؿفال يذخم َفسً واظرًاػً  ،اإلسكُذسَح ،
يؤسسح حىسط انذونُح.
___________ (:)2663األدب انمظظً نهـفم،اإلسكُذسَح،انًكرة انعايؼً
انعذَذ.
شثكح انًؼهىياخ و انًىالغ انًشذثـح
1ChildStory
2- Story Telleing
3- Fairy Tale
4- Falk Tale
5- Picture book
اإليكاَاخ انًـهىتح نهرؼهُى وانرؼهى:
 ذىفُش كرة و يىسىػاخ يرُىػح . -ذىفُش ًَارض وسائم ػشع ذكُىنىظُح ًَىرظُح .

