توزيع منهج رياض أطفال للمستوى الثاني

اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية
مكتب التعليم شرق الدمام
مدارس علم وبناء األهلية

الوحدات
التعليمية

األسبوع

الفصل الدراسي األول لعام 1439/1438هــ
التاريخ
من

إىل

1438- 21- 26

 .2 .تعريف الطفل مبحتويات غرفة التعلم .

1439- 1- 1

 .2تذكري الطفل بأنظمة وقوانني غرفة التعلم و بقية مرافق الروضة .

2017- 9- 21

 .3غرس حمبة الروضة لدى الطفل.
 .4تنمية قدرة الطفل على التعبري عن افكاره حبرية .

(أسبوعني)
الثاني

1439- 1- 11

1439- 1- 15

2017- 10- 1

2017- 10- 5

 .5تذكري الطفل بآداب االستئذان و التحية و آداب تناول الطعام .
 .6اكتساب الطفل بعض السلوكيات السليمة املرتبطة بالعناية بالنفس
واالعتماد على الذات .
 .1حفظ سورة

الثالث
أنا و أصحابي
(أسبوعني)

 .3معرفة ان األصحاب نعمة تستحق الشكر و التقدير
 .4تنمية مفهوم التعاون و املشاركة بني االصحاب.

السابع

2017- 10- 8
1439- 1- 25
2017- 10- 15

1439- 1- 22
 .7 2017- 10- 12التعرف على املهن اليت حتتاج اىل التعاون بني االصحاب .
 .8تنمية املالحظة الدقيقة لدى الطفل.
.

 .1 .1حفظ سورة
1439- 1- 29
.4التعرف على افراد العائلة .
.3التعرف على أنواع العائالت.
2017- 10- 19
.5تعريف الطفل بأدوار افراد العائلة .

1439- 2- 2

1439- 2- 6

2017- 10- 22

2017- 10- 26

1439- 2- 9

1439- 2- 13

2017- 10- 29

2017- 11- 2

 .2التعرف على مفهوم العائلة .

.6اكتساب الطفل آلداب التعامل مع العائلة .
.7معرفة ان لكل انسان اجداد.
 .8استشعار أهمية العائلة وانها نعمة تستحق الشكر و التقدير.
 .9تعريف الطفل مبواصفات الرضيع
 .10توضيح ان افراد العائلة ينقسمون إلناث وذكور.

عليه

عليه

كتابة حريف

كتابة رقم

(ل ،ر) +

( + )2التعرف

التعرف عليه

عليه

كتابة حريف
(ذ ،و) +التعرف
عليه
كتابة حريف (أ،
ن)  +التعرف
عليه
كتابة حريف
( ت ،ب ) +
التعرف عليه

كتابة رقم ()3
 +التعرف عليه
كتابة رقم ()4
 +التعرف عليه
كتابة رقم ()5
 +التعرف عليه

سورة العصر

السادس

1439- 1- 18

 .6يتعرف على األنشطة اليت ميكن ان ميارسها مع أصحابه.

(د)  +التعرف

( + )1التعرف

+حديث الرب عن األم

اخلامس

(ثالث أسابيع)

 .2التعرف على آداب التعامل مع األصحاب.

 .5القدرة على وصف أصحابه .
الرابع

العائلة

.

 .2التعرف على مفهوم االصحاب

كتابة حرف

كتابة رقم

البدء باألكل واالنتهاء من األكل

2017- 9- 24

2017- 9- 28

على الكتابة

سورة الفلق +دعاء اخلروج +دعاء

1439- 1- 4

1439- 1- 8

أنشطة لتهيئة الطفل ومساعدته

+أذكار الصباح

أهالً وسهالً

 .1حفظ سورة

القرآن

سورة الفاحتة

األول

2017- 9- 17

األهداف العامة للوحدة

النمو اللغوي

النمو العددي

سورة

توزيع منهج رياض أطفال للمستوى الثاني

اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية
مكتب التعليم شرق الدمام
مدارس علم وبناء األهلية

الوحدات
التعليمية

التاريخ

إىل

إىل

1439- 2- 16

1439- 2- 20

2017- 11- 5

2017- 11- 9

1439- 2- 23

1439- 2- 27
.4 2017- 11- 16اكتساب الطفل آداب التعامل يف املسكن.
.5تعريف الطفل على حمتويات املسكن (املطبخ ،غرفة اجللوس)...

2017- 11- 12

(ثالث أسابيع)

.1حفظ سورة

.

.2التعرف على أنواع مسكن االنسان .
.3التعرف على أنواع مساكن احليوان .

كتابة حريف

كتابة رقم

(ز ،ف) +

( + )6التعرف

التعرف عليه

عليه

كتابة حرف

كتابة رقم

(ق ،ك) +

( + )7التعرف

التعرف عليه

عليه

.6اكتساب الطفل ملسميات اثاث املسكن.
2017- 11- 19

2017- 11- 23

احلادي

1439- 3- 8

1439- 3- 12

عشر

2017- 11- 26

2017- 11- 30

العاشر

.8ان املسكن نعمة تستحق الشكر.
 .9تعريف الطفل بأدوات احلفاظ على املسكن .

.1حفظ سورة

.

.2التعرف على أساليب احملافظة على صحة اجلسم.

(ث ،ي) +

( + )8التعرف

التعرف عليه

عليه

كتابة حرف

كتابة رقم

(م ،س) +

( + )9التعرف

التعرف عليه

عليه

.3اكساب الطفل مهارة احلفاظ على صحة االسنان واهميتها
صحيت وسالميت

.5تعريف الطفل على املهن املرتبطة بالسالمة و الصحة .

(أسبوعني)
الثاني

1439- 3- 15

1439- 3- 19

عشر

2017- 12- 3

2017- 12- 7

كتابة حريف

(ح ،ع) +

كتابة رقم

.7التعرف على أنظمة األمن و السالمة .

التعرف عليه

(+ )10

.8التعرف على مدلوالت إشارة املرور.

+كتابة اسم

التعرف عليه

.6معرفة آداب النظافة يف الروضة والشارع و املنزل

.9التعرف على مكونات حقيبة اإلسعافات األولية.

الطفل

سورة الشرح

.4تعريف الطفل بأن لإلنسان مخس حواس وتوضيح أهمية كل منها.

+حديث اماطة األذى عن الطريق

1439- 3- 1

1439- 3- 5

.7تعريف الطفل باملهن اليت ترتبط باملسكن.

كتابة حريف

كتابة رقم

القرآن

اخلالء واخلروج منه

املسكن

التاسع

التاريخ

األهداف العامة للوحدة

النمو اللغوي

النمو العددي

سورة

سورة الشرح +دعاء دخول البيت +دعاء دخول

الثامن

الفصل الدراسي األول لعام 1439/1438هــ

توزيع منهج رياض أطفال للمستوى الثاني

اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية
مكتب التعليم شرق الدمام
مدارس علم وبناء األهلية

الوحدات
التعليمية

التاريخ

الفصل الدراسي األول لعام 1439/1438هــ
التاريخ

األهداف العامة للوحدة

الثالث

1439- 3- 22

1439- 3- 26

عشر

2017- 12- 10

.2 2017- 12- 14التعرف على أنواع املالبس .

.1حفظ سورة .
.3تعريف الطفل على مالبس املهن املختلفة.

امللبس
(أسبوعني)

كتابة حريف

كتابة رقم

ص ،خ +

( + )11التعرف

التعرف عليه

عليه

.4التعرف على مالبس الشعوب املختلفة.
عشر

2017- 12- 17

2017- 12- 21

اخلامس

1439- 4- 6

1439- 4- 10

عشر

2017- 12- 24

.6التعرف على دعاء لبس الثوب.
.7تعريف الطفل على أدوات احلياكة .

(ج ،ط) +

( + )12التعرف

التعرف عليه

عليه

 .8تنمية مهارة املقارنة و التمييز بني مالبس كل فصل من فصول السنه.

وحدة فصول

.1 2017- 12- 28حفظ سورة

.

.2تعريف الطفل على فصول السنة األربعة .

السنة

.3تعريف الطفل مبميزات كل فصل من فصول السنة

(اسبوعني)
السادس

1439- 4- 13

1439- 4- 17

عشر

2017- 12- 31

2018- 1- 4

 .4تعريف الطفل على بعض الظواهر اليت حتدث يف كل فصل .

كتابة حريف

كتابة رقم

(ش ،ض) +

(+ )13

التعرف علية

التعرف عليه

كتابة حريف

كتابة رقم

(غ  ،ظ)+

(+ )14

التعرف عليه

التعرف عليه

+مراجعة عامة +مراجعة عامة

إجازة منتصف العام

سورة التني +دعاء لبس الثوب اجلديد

الرابع

1439- 3- 29

1439- 4- 3

.5تنمية مهارة اللمس لدى الطفل من خالل اختالف أنواع مالمس املالبس.

كتابة حريف

كتابة رقم

القرآن
سورة القدر +دعاء لبس الثوب اجلديد

إىل

إىل

النمو اللغوي

النمو العددي

سورة

