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 الفترة الزمنية الوحدات الدراسية المخرجات

 دعاء الصباح + سورة العصر يردد الطفلن  أ •

 البصرية   يميزالطفل الكلماتأن   •

 أن يتعرف الطفل على حرف )ي(   •

 بالفتحة.أن يتعرف على حرف )َي(   •

 بالضمة.(  )ي  أن يتعرف الطفل على حرف   •

 أن يتعرف الطفل على حرف )يِ( بالكسرة •

 يِ( بالحركات القصيرة-ي  -يَ أن يكون الطفل قادر على التمييز بين حرف ) •

 أن يتعرف الطفل على رموز وأسماء السيارات. •

   اإلسعاف.أن يتعرف الطفل على أهمية سيارة   •

 أن يتعرف الطفل على أهمية سيارة اإلطفاء •

 أن يتعرف الطفل على انواع سيارات الشرطة واستخداماتها. •

 يميز الطفل مفهوم طويل وقصيرأن   •

 مفهوم كبير وصغيرأن يميز الطفل  •

 يميز الطقل مفهوم ثقيل وخفيف  أن  •

 القيام بعملية الجمعالطفل قادر على أن يكون   •

 المواصالت البرية

 

 

 

 

 

 

 

 األسبوع االول

 العصر.أن يردد الطفل دعاء الصباح + سورة   •

 البصرية يميزالطفل الكلماتأن   •

 .ذ(أن يتعرف الطفل على حرف ) •

 أن يتعرف الطفل على حرف )ذَ( بالفتحة. •

 أن يتعرف الطفل على حرف )ذ ( بالضمة. •

   بالكسرة.(  )ذِ أن يتعرف الطفل على حرف   •

 القصيرة.بالحركات    (.ذِ  –ذٌ  -  )ذَ أن يكون الطفل قادر على التمييز بين حرف   •

 أن يتعرف الطفل على اإلشارات المرورية معانيها   •

 الطفل على قواعد السالمه عند ركوب السيارة.  أن يتعرف- •

 الطفل أهمية المواصالت البرية    يذكرأن   •

 أن يتعرف الطفل على المهن المتعلقة بالسيارة •

 المواصالت البرية
 األسبوع الثاني
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 أن يذكر الطفل ماذا أعجبه من المواصالت البرية •

 أن يكون الطفل قادر على القيام بعملية الجمع •

 أن يردد الطفل دعاء الصباح + سورة الفيل. •

  الكلمات البصريةأن يميز الطفل  •

 أن يكون الطفل قادر على تمييز األحرف   •

 أن يتعرف الطفل على أنواع السفن •

 الطفل عن استخدامات السفنأن يتحدث   •

 يتعرف الطفل على المهن التي لها عالقة بالسفنأن   •

 أن يتعرف الطفل التشابه واألختالف بين أنواع السفن •

 أن يتعرف الطفل على الميناء •

 .(10إلى   1)  من األعداد أن يميز الطفل  •

 األسبوع الثالث المواصالت البحرية

 الفيل.أن يردد الطفل دعاء الصباح + سورة   •

 أن يميزالطفل الكلمات البصرية. •

 أن يتعرف الطفل على أنواع سفن الصيد. •

 .يتعرف الطفل على الغواصةأن   •

 البحرية.أن يتعرف الطفل على الوسائل المستخدمة في الرياضات   •

 أن يتعرف الطفل على قصة سيدنا نوح عليه السالم •

 أن يتعرف الطفل على السفن السياحية •

 األحرف.أن يكون الطفل قادراً على تمييز   •

 .(15إلى   1)من    أن يميز الطفل األعداد •

 األسبوع الرابع المواصالت البحرية

 دعاء الصباح + سورة الفيل. يردد الطفلأن   •

 أن يميزالطفل الكلمات البصرية. •

 األحرف.أن يكون الطفل قادراً على تمييز   •

 أن يتعرف الطفل على أصوات السفن •

 أن يتعرف الطفل على الفرق بين المواصالت البحرية وباقي المواصالت  •

 يتعرف الطفل على أكبر وسيلة بحريةأن   •

 (20إلى   1)من    أن يميز الطفل األعداد  •

 األسبوع الخامس  المواصالت البحرية
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 دعاء الصباح + سورة قريش يردد الطفلأن   •

 أن يميزالطفل الكلمات البصرية. •

 األحرف.أن يكون الطفل قادراً على تمييز   •

 أن يتعرف الطفل على أنواع الطائرات •

 الطائرةأن يتعرف الطفل على استخدامات   •

 يتعرف الطفل على التشابه واالختالف بين الطائراتأن   •

 يتعرف الطفل على المهن ومسمياتها التي لها عالقة بالطائرةأن   •

 يتعرف الطفل على المطارأن   •

 أن يكون الطفل قادراً على القيام بعملية الجمع. •

 المواصالت الجوية
األسبوع  

 السادس

 السلطاني.أن يردد الطفل السالم   •

 دعاء الصباح + سورة قريش يردد الطفلأن   •

 أن يميزالطفل الكلمات البصرية. •

 األحرف.أن يكون الطفل قادراً على تمييز   •

 أن يتعرف الطفل على المطار •

 يتعرف الطفل على الفرق بين النقل الداخلي والنقل الدوليأن   •

 يتعرف الطفل على المنطادأن   •

 يتعرف الطفل على المكوك الفضائيأن   •

 أن يكون الطفل قادراً على القيام بعملية الجمع. •

 سابعاألسبوع ال المواصالت الجوية

 


