ّ
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻛﻞﱢﻣﺮﺣﻠﺔ ِﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﻃﻔﻠﻚ؟

إرﺷﺎدات ﺣﻮل تعلم ﻃﻔﻠﻚ وﺗﻄﻮره
ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲاﻷوﱃ

المراحل العمرية
ّ
ُت َق ّ
سم سنوات طفلك الخمس األوىل في هذا الدليل إىل ستة فئات عمرية ،كما هو موضح أدناه؛ بهدف الرتكزي عىل ما قد تالحظه
ّ
ُ
ً
ّ
ّ
في ترصفات طفلك خالل تلك المراحل .لطفا ،تذكر أن كل طفل مختلف عن غريه ،واألطفال ينمون ويتطورون بمعدالت متفاوتة.
ّ
ّ
ّ
بعد كل فئة عمرية ّ
نزودك ببعض األفكار والنصائح عن طريقة مساعدتك طفلك عىل التعلم والتطور.

انقر عىل مرحلة طفلك العمرية

01

المرحلة االوىل

ً
شهرا):
(منذ الوالدة 11 -

04

المرحلة الرابعة

(سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

02

المرحلة الثانية

05

المرحلة الخامسة

( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

03
03
06
06

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

01

المرحلة االوىل

ً
شهرا):
(منذ الوالدة 11 -

انقر عىل أحد جوانب التعلم

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

القراءة والكتابة

التطور البدني

الرياضيات

التواصل واللغة

استيعاب العالم

الفنون التعبريية
والتصميم

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

<
<
<

بناء العالقات

ّ
الثقة بالنفس والوعي
الذاتي

إدارة المشاعر والسلوكات

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

بناء العالقات
مؤرشات:
ُ
ً
>أحب أن أتواجد مع األطفال والكبار ،بحيث أنظر إىل وجوههم وأحرك ذراعي وقدمي تعبريا عن رغبيت في ذلك.
ُ
ّ
>أنظر إىل وجوه اآلخرين وأ َقلد حركا ِتهم ،مثل :إخراج لساني ،أو فتح فمي وإغالقه ،أو توسيع عيين.
ّ
> ّ
أعب عن استمتاعي بتحدثك إيل من خالل تحريك ذراعي وقدمي وفتح فمي وإغالقه وتوسيع عيين.

>أستطيع أن أظهر لك اهتمامي بما تفعله من خالل النظر إليك ومشاهدتك.
ّ
>أستطيع أن أظهر لك أني أرغب في أن تحضنين بأن اقرتب منك وأبتسم لك وأنظر إىل وجهك وأحاول لمسك.
النشاطات:
ّ
> دعين أقلد حركات وجهك ،كأن تفتح فمك وتغلقه ،أو تفتح عينيك وتغلقهما.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

ّ
الثقة بالنفس والوعي الذاتي
مؤرشات:
ُ
>أضحك ألع ِل َمك أنين أحب أن تدغدغين أو تحملين.

ّ
>أستطيع استخدام صوتي أو النظر إليك لجذب اهتمامك وإعالمك أنين أرغب في بقائك معي.

النشاطات:

ّ
ّ
ّ
> أعطين واحدة من األلعاب المفضلة لدي ،أو علبة األوراق المبللة أو حفاضة نظيفة ألمسك بها بينما ّ
تغي يل حفاضيت.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

إدارة المشاعر والسلوكات
مؤرشات:
>أحب أن أرى وجوه الكبار وأن أسمع أصواتهم حينما أشعر بالحزن أو القلق أو التعب أو الجوع.
>أحضن الكبار الذين أعرفهم وأطمنئ إليهم حينما أشعر بالحزن أو القلق أو التعب.
>حينما أشعر بالحزن أحب أن تحضنين أو تالعبين أو تتحدث معي أو تغين يل بهدوء وسكينة.
>أستطيع أن أظهر لك أنين سعيد أو قلق أو مشتاق إليك من خالل األصوات اليت أصدرها ،أو من خالل فتح عيين
وإغالقهما ،أو تحريك ذراعي وقدمي.
ً
ُ
>أستطيع أن أظهر لك معرفيت بشعور اآلخرين لما أبادل شخصا االبتسامة ،وأنزعج ِلبكاء طفل.
النشاطات:
>دغدغ ّ قدمي.

ّ
>دعين أرى وجهك وأسمع صوتك حينما أكون بمزاج يسء ،أو عند شعوري بالتعب أو الجوع.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التطور البدني

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور البدني

<

التحكم الحركي

<

الصحة والرعاية الذاتية

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التطور البدني

التحكم الحركي
مؤرشات:
ُ
>أح ّرك رأيس أو جسمي عند سماعي األصوات أو رؤييت األشياء أو األشخاص.
>أستطيع رفع رأيس لألعىل.
>أستطيع تحريك ذراعي وقدمي بطرائق مختلفة ،كالتلويح والركل.
>أستطيع االنتقال من النوم عىل ظهري إىل النوم عىل بطين والعكس.
>عند استلقائي عىل بطين ُيمك ِنين استخدام ذراعي لمساعدتي في رفع رأيس ومن ثم صدري.
>أحب أن أنظر إىل يدي وقدمي وأن ألعب بهما.
>أستطيع الوصول إىل األشياء اليت بقربي ولمسها.
>أستطيع اإلمساك باألشياء اليت بقربي بيدي.
>أحب استكشاف األشياء بوضعها في فمي.
النشاطات:
>ضع ألعابي المفضلة بجانيب كي أتمكن من الوصول إليها ولمسها أو التقاطها.
>ضعين ألستلقي عىل بطين أو ظهري عىل سجادة أو ّ
بطانية ناعمة ودعين أركل بقدمي.
َ
>غط قدمي ّ
ببطانية خفيفة كي أركلها.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التطور البدني

الصحة والرعاية الذاتية
مؤرشات:

>أحب أن تحضنين أو ُتربّت عىل ظهري.
>أستطيع أن أظهر لك أنين أشعر بالحزن أو التعب أو الجوع من خالل إصدار أصوات كالبكاء وتحريك ذراعي أو قدمي أو
جسمي.

>أستطيع أن أظهر لك معرفيت بموعد الطعام من خالل النظر إليك أو النظر إىل طعامي ،أو من خالل إصدار أصوات أو
ّ
تحريك ذراعي أو قدمي إلعالمك أنين متحمس أو أنين مستعد لتناول طعامي.
النشاطات:
>دغدغ خدودي أو ربت عىل ظهري بينما تتحدث إيل.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التواصل واللغة

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التواصل واللغة

<

االستماع واالنتباه

<

االستيعاب

<

ّ
التكلم

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التواصل واللغة

االستماع واالنتباه
مؤرشات:
ُ
>أحرك رأيس أو جسمي للعثور عىل مصدر األصوات اليت أعرفها عند سماعي لها.

ً
>أستمع إىل مختلف األصوات اليت يصدرها الكبار ،ويمكنين أن أحرك ذراعي أو قدمي أو جسمي أو أن أصدر صوتا عند
سماع تلك األصوات.

>أظهر لك أنين أرغب في أن تتحدث إيل من خالل االبتسام لك ،أو النظر إليك أو تحريك ذراعي أو قدمي أو جسمي.
ً
ً
ً
أصواتا وأحرك ذراعي أو قدمي أو جسمي.
هدوءا عندما تتحدث إيل ،أو أصدر
أحيانا أكرث
>أصبح
ُ
>أنظر إليك عندما تتحدث إيل ،ولكنين أدير رأيس أو جسمي إذا توقفت.
>أحب االستماع إىل األصوات اليت تصدر عن األشياء أو األشخاص الذين أعرفهم.
>استمع عندما تغين يل ،بينما ُتدغدغ بطين أو تلعب بأصابع يدي أو قدمي.
ّ
>أتوقف عما أفعله ،وأستمع ألي صوت جديد أسمعه.
النشاطات:
ْ
ً
ً
ً
>العب ألعابا مثل «بي عينوو» (إخفاء الوجه والظهور أمام الطفل) ،مستخدما يديك أو وشاحا إلخفاء وجهك.
>غن أغنية بينما تضمين وتعانقين.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التواصل واللغة

االستيعاب
مؤرشات:

َ
ُ
ُ
>عندما تذكر اسمي أتوقف عما أفعله ثم أنظر إليك.

ً
معا مثال ،عندما تلوح بيدك وتقول« :مع السالمة» ،أو تستخدم أفعاالً
>أفهم ما تقوله عندما تستخدم كلمات وأفعاال
حينما تغين أغنية مثل« :هيك بيطريوا العصافري» ...مع التمثيل بالحركات.

النشاطات:

ّ
ُ
ُ
ُ
ّ
لبسين مالبيس.
ت
أو
اضيت
حف
غي
ت
بينما
ه
تفعل
بما
أخربني
>
ِ

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

التواصل واللغة

ّ
التكلم
مؤرشات:
>أستطيع إعالمك بما أرغب به أو كيف أشعر من خالل إصدار أصوات مختلفة ،مثل :البكاء ،أو الغرغرة ،أو المناغاة ،أو الرصاخ.
ُ
ً
ً
خاصة بي.
>عندما يتحدث إيل شخص بالغ أعرفه أصدر أصواتا
>أستطيع أن أرفع ذراعي حينما أعتقد أنك ستحملين.
ً
>أحب أن أصدر أصواتا مختلفة ،مثل« :بابا»« ،ونونو» ،و«جوجو» حينما يتحد ث إيل شخص بالغ
النشاطات:
َ
>أجر محادثة معي ،من خالل المناغاة ،وبتقليد أصواتي.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

القراءة والكتابة

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

القراءة والكتابة

<

القراءة

<

الكتابة

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

القراءة والكتابة

القراءة
مؤرشات:
ّ
أحب ْ
> ُّ
َ
القصص.
أن تغن يل وتقرأ يل
النشاطات:

ُ
ً
ً
ّ
>أحرض يل كتبا لوحية أو كتبا مصنوعة من القماش.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

القراءة والكتابة

الكتابة
مؤرشات:

ّ
>أحتاج إىل سماع الكلمات وتعلم استخدامها.

>أحتاج إىل استكشاف ما يحدث عندما أستخدم يدي وقدمي.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

الرياضيات

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الرياضيات

<
<

األرقام

ّ
الشكل والمساحة والقياس

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

الرياضيات

األرقام
مؤرشات:

ّ
>االحظ حينما يكون هنالك يشء واحد أو عدة أشياء (لغاية 3أشياء) في وعاء أو سلة.

النشاطات:

ّ
>أمسك بيدي ،وساعدني عىل أن أصفق بالزتامن مع الغناء يل.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

الرياضيات

ّ
الشكل والمساحة والقياس
مؤرشات:

ّ
>أحتاج إىل اللعب باألشياء واستكشاف ما ُيمكنين فعله ب َيدي ّ وقدمي وجسمي.

النشاطات:
>ضع أشيائي المفضلة حويل ألنين أحتاج إىل أن ألعب بها وأعرف ما يمكنين فعله بيدي وقدمي وجسمي.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

استيعاب العالم

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

استيعاب العالم

<

األشخاص والمجتمعات

<

العالم

<

التكنوالوجيا

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

استيعاب العالم

األشخاص والمجتمعات
مؤرشات:
>أحتاج إىل بناء عالقات مع األشخاص البالغني.
النشاطات:

ّ
>عرفين إىل الكثري من األشخاص ألنين أحتاج إىل بناء عالقات مع الكبار.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

استيعاب العالم

العالم
مؤرشات:
ُ
ُ
ّ
ك عيين َّ ث َّ
م رأيس عندما أرغب في النظرِ إىل األشياء.
>أح ِّر ُ
ُ
ً
>أ ُّ
أرغب في اللعب بها.
حب أن أنظر حويل بحثا عن أشياء
ُ
ُ
أبتسم لألشياء اليت أحب اللعب بها.
>
ْ
َ
مرارا وتكراراً.
ً
ً
ُ
> ُّ
أحب ركل األشياء اليت تصدر صوتا أو هزها ،مثل الخشخيشة،
النشاطات:
ُ
>دعين أمسك بإصبعك أو بوشاحك.
ً
>دعين ألعب باأللعاب اليت ُتصدر أصواتا مختلفة.
>دعين أنظر إىل المرآة.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

استيعاب العالم

التكنوالوجيا
مؤرشات:
>أحتاج إىل استكشاف الكثري من األشياء المختلفة لمعرفة ما ُيمكنين فعله بها.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

الفنون التعبريية والتصميم

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الفنون التعبريية
والتصميم

<

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد
التعليمية ،واستخدامها

<

التخيل

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

الفنون التعبريية والتصميم

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد التعليمية ،واستخدامها
مؤرشات:
ُ
>أحتاج إىل استكشاف الكثري من األشياء المختلفة لمعرفة ما ُيمكنين فعله بها.
>أستطيع استكشاف ما يحدث عندما ألعب بالمعجون واستخدم يدي ألضغطه أو أهرسه.
النشاطات:
>اسمح يل بإحداث بعض الفوىض كي أتعلم ألنين أحتاج إىل استكشاف الكثري من األشياء المختلفة ،وتعرف ما يمكنين
فعله بها.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

الفنون التعبريية والتصميم

التخيل
مؤرشات:
>أحتاج إىل اللعب بالكثري من األشياء المختلفة لمعرفة ما ُيمك ِنين فعله بها.
>أحتاج إىل بناء عالقات اجتماعية مع الكبار.
ّ
>أحتاج إىل سماع الكلمات وتعلم استخدامها.
النشاطات:

ّ
>تحدث معي ألنين أحتاج إىل سماع الكلمات وتعلم استخدامها.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

02

المرحلة الثانية

( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

انقر عىل أحد جوانب التعلم

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

القراءة والكتابة

التطور البدني

الرياضيات

التواصل واللغة

استيعاب العالم

الفنون التعبريية
والتصميم

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

<
<
<

بناء العالقات

ّ
الثقة بالنفس والوعي
الذاتي

إدارة المشاعر والسلوكات

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

بناء العالقات
مؤرشات:
>أستطيع استخدام األصوات أو الكلمات أو اإلشارة أو اللمس لبدء محادثة معك.
ُ
>أبدأ بتكوين صداقات مع الكبار من األهل أو األقارب أو األصدقاء.
ً
ً
ً
ً
ً
>أبدو هادئا أو قلقا لدى لقائي أشخاصا كبارا جددا للمرة األوىل.

بالغ أعرفه عندما ألعب مع األطفال أو خالل زيارة مكان ألول مرة.
شخص
مساعدة
إىل
أحتاج
>
ٍ

>أحب أن أشاهد ما يفعله أصدقائي.
النشاطات:

>  شارك معي صور األشخاص الكبار المقربني مين.
>دعين أتعرف إىل األشخاص الكبار المقربني مين ،وأخربني بأسمائهم.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

ّ
الثقة بالنفس والوعي الذاتي
مؤرشات:

ُ
ً
>أحب أن أجد أنفي أو عيين أو بطين عندما تلعب ألعابا أو تغين أغنيات ،مثل «يا بح يا بح  ..هذا صغري الشاطر  ..هذا لباس
الخواتم» ،مع التمثيل بالحركات.
ً
أصواتا مختلفة.
>أعرف أنك ستساعدني أو ستلعب معي حينما أصدر
>أستطيع اإلشارة إىل يشء ما أو النظر إليه إلعالمك بما أحتاج إليه أو أرغب فيه.

النشاطات:

ُّ
ُ
ّ
>دعين أنظر إىل المرآة ،ثم أرش إيل وأخربني أنين أنا من يظهر فيها ،ثم أرش إىل أنفي وذراعي وقدمي وأخربني ما هم.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

إدارة المشاعر والسلوكات
مؤرشات:

ُ
أعرفه عندما أشعر بالحماس أو السعادة أو التعب أو االنزعاج.
بالغ
شخص
إىل
أتوجه
>
ِ
ً
ّ
ُ
>استخدم شيئا ربما يشعرني بالراحة ،مثل لعبيت المفضلة ،حينما أشعر بالتعب أو الحزن.
ّ
ُ
أعرفه أن يغسلين أو يغري حفاضيت أو ُيلبسين.
>أسمح لشخص بالغ
ُ
ّ
ّ
ّ
َ
>أبدأ بفهم أنك حني تقول «نعم» ،فإنين أستطيع فعل يشء ما ،وحني تقول «ال» ،فيجب أن أتوقف عن فعل يشء ما.

النشاطات:

ّ
>دعين آتي بلعبيت الممزية أو باليشء الذي يشعرني بالراحة حني أشعر بالحزن أو التعب

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التطور البدني

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور البدني

<

التحكم الحركي

<

الصحة والرعاية الذاتية

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التطور البدني

التحكم الحركي
مؤرشات:
>أستطيع الجلوس عىل األرض.
>حينما أكون جا ِلسا ُيمكنين االنحناء إىل األمام اللتقاط لعبة صغرية بيدي.
>أمسك بقطع األثاث ،مثل الكنبة ،أو بشخص بالغ لمساعدتي عىل سحب نفيس لألعىل ثم الوقوف.
>أستطيع التحرك عىل األرض بالحبو أو بالتدحرج باتجاه اليمني أو اليسار.
بالغ ،أو بقطعة أثاث مثل الكنبة لمساعدتي عىل رفع قدمي واحدة بعد األخرى ،والخطى
بشخص
اإلمساك
أستطيع
>
ٍ
جانبيا ،والميش بنفيس.
>أستطيع الميش حني يمسك شخص بالغ بإحدى يدي أو كلتيهما.
>أستطيع الميش وحدي.
>أستطيع أن أمسك ُلعبتني بكلتا يدي ُثم رضبهما معاً.
ً
مستخدما إبهامي وأصابعي.
>أستطيع إمساك يشء صغري ،كالمكعبات أو حبّات من العنب،
ُ
>أستطيع اإلمساك بقلم سميك أو أقالم تلوين بيدي كاملة أو بقبضيت ،ثم استكشاف العالمات اليت ُيمكنين فعلها.
تابع<<<
عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التطور البدني

التحكم الحركي
النشاطات:
>دعين ألعب بالماء بيدي أو بقدمي عند االستحمام.
>أعطين دم َية عىل شكل عربة أو دراجة ألدفعها.

>ضع ألعابي المفضلة عىل األرض ،بحيث أتمكن من الحبو أو دفع نفيس بيدي نحوهاُ ،ثم انقلها إىل نقطة أبعد قليالً
ً
تحديا.
لجعل األمر أكرث
ّ
>دعين أفتح صفحات الكتاب اللوحي ،ثم شاركين شعوري بالحماس تجاه ما هو خلف الصفحة.
>أعطين المعجون ألهرسه أو أضغطه بيدي وأدخل به أصابعي.
ّ
ُ
ّ
ّ
>غن يل خالل إطعامي أو تغيري حفاضيت أو استحمامي أغنيات اللعب باألصابع ،مثل «يا بح يا بح  ..هذا صغري الشاطر ...
هذا لباس الخواتم» ،مع التمثيل بالحركات.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التطور البدني

الصحة والرعاية الذاتية
مؤرشات:
>أفتح فمي عندما أرى الملعقة اليت ستطعمين بها.
>أستطيع اإلمساك بقنينيت أو بكأس ذات غطاء.

ً
>أستطيع إمساك الطعام بقبضة يدي ،مستخدما إبهامي وأصابعي ،ثم رفعه إىل فمي.
ً
>أبدأ باستخدام الملعقة ،بحيث يمكنين رفعها نحو فمي ،ولكن الطعام يقع منها أحيانا قبل أن أضعها في فمي.

ّ
>عندما تغري حفاضيت أساعدك باستلقائي بسكون أو برفع قدمي لألعىل.
ُ
ّ
ّ
>أبدأ بإعالمك أنين قد مألت حفاضيت من خالل اإلشارة أو مالمح وجهي.
النشاطات:
>دعين أستخدم أصابعي لمساعدتي في إطعام نفيس.
>دعين أحاول استخدام ملعقة آلكل بها طعامي

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التواصل واللغة

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التواصل واللغة

<

االستماع واالنتباه

<

االستيعاب

<

ّ
التكلم

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التواصل واللغة

االستماع واالنتباه
مؤرشات:
>أحب أن أحرك رأيس وجسمي وذراعي وقدمي حينما أستمع إىل الموسيقى.
>أحب أن استكشف األلعاب وغريها من األشياء اليت تثري اهتمامي.
ُ
ً
ً
>أتوقف عما أفعله أو ما ألعب به عندما أسمع صوتا أو شخصا يتحدث.
النشاطات:

ّ
>اقرأ يل القصص عند موعد النوم أو عندما نضم بعضنا خالل استلقائنا عىل الكنبة.
ّ
ُ
لبسين أو ُتغري حفاضيت.
ت
بينما
أغنيات
يل
غن
>
ِ

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التواصل واللغة

االستيعاب
مؤرشات:

ُ
>أنظر إىل األشياء حني ُتشري إليها بإصبعك أو تحملها نحوي.
ُ
أعرفه «أين أمي؟» أو «أين أنفك؟» ُيمكنين العثور عليه واإلشارة إليه.
>عندما يسألين شخص بالغ

> أبدأ بفهم الكلمات المهمة بالنسبة إيل ،مثل «كاسة» أو «دمية» باإلشارة إىل اليشء أو العثور عليه.
النشاطات:
َ
>أمسك يدي لمساعدتي عىل أداء الحركات بينما تغين يل.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

التواصل واللغة

ّ
التكلم
مؤرشات:

>أستطيع إصدار أصوات ُتحاكي ما ألعب به ،مثل السيّارة« :برررررم ،عااااااااان».

>أستطيع استخدام كلمات مفردة ألشياء مهمة يل ،مثل« :كاسة» أو «بابا».
>أستطيع تقليد أصوات وكلمات جديدة أسمعك تستخدمها عندما نلعب.
ّ
>أحب استخدام كلمات ،مثل «كمان» إلعالمك أنين أرغب في «المزيد من الحليب».

ُ
>أنظر إىل األشياء ألعلمك بما أرغب فيه.
ُ
ً
بدال من بييب (طفل).
>أنئش وأستخدم كلمات خاصة بي ،مثل« :بوبو»
النشاطات:
>أخربني بأسماء األشياء بينما ألتقطها الستكشافها.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

القراءة والكتابة

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

القراءة والكتابة

<

القراءة

<

الكتابة

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

القراءة والكتابة

القراءة
مؤرشات:

ُ
الكتب والنظر إىل الصور فيها.
>أحب إمساك

النشاطات:
>اخذني إىل المكتبة العامة.
>دعين أمسك الكتاب خالل قراءتك قصة يل.
>أخربني بما يحدث في الصور أو بما تراه فيها.
>دعين أساعدك في تقليب صفحات الكتاب.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

القراءة والكتابة

الكتابة
مؤرشات:

ّ
>أحتاج إىل سماع الكلمات وتعلم استخدامها.

>أحتاج إىل استكشاف ما يحدث عندما أستخدم يدي وقدمي.
>أستطيع اإلمساك بقلم سميك أو أقالم تلوين بيدي كاملة واستكشاف العالمات اليت يمكنين فعلها.
النشاطات:
>أعطين أقالم رصاص سميكة ،أو أقالم التلوين ،أو طبشور أللعب بها.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

الرياضيات

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الرياضيات

<
<

األرقام

ّ
الشكل والمساحة والقياس

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

الرياضيات

األرقام
مؤرشات:

>أحب أن أشارك في ذكر األرقام حينما ُتغين معي.
ّ
البطانية ومن ثم أبحث عنها
>أنظر إليك بينما تخفي لعبة تحت

النشاطات:

ّ
>دعين أستكشف سلة كزن تحتوي عىل أشياء مختلفة ،كمجموعة من المالعق أو مجموعة من األشياء الرباقة
والالمعة.
ُ
ْ
>غن يل أغنيات األرقام ،مثل «الواحد عصاية واالثنني عكازة »....

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

الرياضيات

ّ
الشكل والمساحة والقياس
مؤرشات:
>أستطيع اإلشارة إىل صورة في كتاب أو دمية عندما تسألين« :أين الدمية الكبرية؟» و«أين الدمية الصغرية؟».
ّ
>أستطيع تميزي األشياء اليت أستخدمها في وقت الطعام ،أو في وقت النوم ،أو عند تغيري حفاضيت.
النشاطات:
>دعين أستكشف أشياء مختلفة لمعرفة ما يمكنين فعله بها ،مثل مجموعة من الكرات المتنوعة النوع والحجم ،أو
أشياء أخرى قابلة للدحرجة.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

استيعاب العالم

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

استيعاب العالم

<

األشخاص والمجتمعات

<

العالم

<

التكنوالوجيا

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

استيعاب العالم

األشخاص والمجتمعات
مؤرشات:
>أحتاج إىل بناء عالقات مع األشخاص البالغني.
النشاطات:
ْ
> ّعرفين إىل الناس لدى خروجنا وتنقلنا ألنين أحتاج إىل بناء عالقات مع الكبار.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

استيعاب العالم

العالم
مؤرشات:
>أشاهد ما تفعله عندما تلعب معي باستخدام دمى لسيارات أو حيوانات أو أشخاص.
ّ
>أنظر إليك بينما ُتخفي دم َية ،تحت البطانية ،ومن ثم أبحث عنها.
>أستطيع العثور عىل األشياءَ بعد أن ُتلقيها في وعاء أو سلة.

>أحب رضب األشياء ببعضها مثل المكعبات ،ومىلء الصناديق والسالل باألشياء.
>عندما تلعب معي أكتشف أن األشياء يمكن استخدامها بطرائق مختلفة ،مثل الكرة اليت يمكن دحرجتها أو ركلها ،أو
السيارة اليت يمكن دفعها
النشاطات:
ْ
> ّعرفين إىل الناس لدى خروجنا وتنقلنا ألنين أحتاج إىل بناء عالقات مع الكبار.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

استيعاب العالم

التكنولوجيا
مؤرشات:
>أحتاج إىل استكشاف الكثري من األشياء المختلفة لمعرفة ما ُيمكنين فعله بها.
النشاطات:
>أعطين أشياء مختلفة الستكشافها ،كاألواني والمقايل والمالعق واألوراق.

عودة

ً
شهرا):
المرحلة االوىل (منذ الوالدة 11 -

الفنون التعبريية والتصميم

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الفنون التعبريية
والتصميم

<

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد
التعليمية ،واستخدامها

<

التخيل

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

الفنون التعبريية والتصميم

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد التعليمية ،واستخدامها
مؤرشات:

ّ
>أستطيع تقليد األفعال اليت أرى األشخاص الكبار يفعلونها ،مثل التصفيق أو التلويح.
ُ
َ
أظهر لك أنين أحب الموسيقى واألغاني برضب األرض بيدي ،أو فتح يدي أو إغالقهما ،أو هز جسمي.
>أستطيع أن

>أستطيع استكشاف العالمات اليت أفعلها باستخدام قلم سميك أو أقالم تلوين ،أو استخدام يدي في تشكيل الفقاعات
أو الطني.
>أستطيع استكشاف ما يحدث عندما ألعب بالمعجون واستخدم يدي ألضغطه أو أهرسه.
النشاطات:
ُ
>دعين أستخدم يدي وقدمي لمعرفة العالمات اليت يمكنين فعلها باستخدام األلوان أو الفقاعات.
ّ
>اصنع يل دمية من الجوارب وحركها مع الموسيقى أو األغاني بينما تغين يل.

عودة

المرحلة الثانية ( 8أشهر  -سنة وثمانية أشهر):

الفنون التعبريية والتصميم

التخيل
مؤرشات:

ُ
>أحتاج إىل اللعب بالكثري من األشياء المختلفة لمعرفة ما يمك ِنين فعله بها.

>أحتاج إىل بناء عالقات اجتماعية مع الكبار
>أحتاج إىل سماع الكلمات وتعلم استخدامها.
النشاطات:
>أحتاج إىل اللعب بالكثري من األشياء المختلفة لمعرفة ما يمكنين فعله بها ،مثل الوشاحات والصناديق والخشخيشات
والمرايا اآلمنة.

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

03
03

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

انقر عىل أحد جوانب التعلم

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

القراءة والكتابة

التطور البدني

الرياضيات

التواصل واللغة

استيعاب العالم

الفنون التعبريية
والتصميم

عودة

المرحلة الثالثة

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

<
<
<

بناء العالقات

ّ
الثقة بالنفس والوعي
الذاتي

إدارة المشاعر والسلوكات

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

بناء العالقات
مؤرشات:
> أحب أن ألعب بالقرب من األطفال اآلخرين.
>أستطيع الذهاب واللعب وحدي أو مع األطفال اآلخرين ،ولكن عندما أشعر بالتعب أو القلق أو الحزن أحاول العثور عىل
شخص بالغ أعرفه.
ً
ً
ً
وإيابا مع شخص بالغ.
ذهابا
ألعابا تشاركية مع اآلخرين ،مثل دحرجة الكرة
>أستطيع أن ألعب
النشاطات:

>اطلب مين تقليد يشء ممتع تقوم به ،مثل رضب الملعقة عىل ّ
الطاولة.

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

ّ
الثقة بالنفس والوعي الذاتي
مؤرشات:

ً
ً
>أستطيع الذهاب واللعب بألعاب جديدة وحدي ،ولكنين أحب أن أجد شخصا بالغا أعرفه عندما أحتاج إليه.
ُ
ٌ
>أبدأ باستخدام ألعابي ألتظاهر بأنها يشء آخر ،كأن أتظاهر بأن دمييت طفل صغري.
>أحاول فعل أشياء بنفيس ،مثل ارتداء حذائي ،وأقول لك «ال» إذا حاولت مساعدتي.

النشاطات:

ُ
>شاركين بصور ومقاطع فيديو يل أثناء فعيل أشياء مختلفة ،وتحدث إيل عما أفعله.
ّ
ّ
َ
َ
ُ
>استخدم دمييت ِلرتيين كيف تتظاهر بأنك تعتين بطفل ،أو استخدم سياراتي ِلت يين كيف تتظاهر بأنك ذاهب في رحلة.
وتحدث إيل حول األشياء اليت تستخدمها وما الذي تفعله بها.

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

إدارة المشاعر والسلوكات
مؤرشات:

ً
ً
ً
>أبدو ق ِلقا عند سماعي بكاء شخص أعرفه ،وأبدو سعيدا ومتحمسا إذا سمعت صوت شخص بالغ أعرفه.
ً
>أشعر أحيانا باالنزعاج عندما أرغب في فعل أمور لنفيس وال أستطيع ذلك.

َ
ً
>أخربني بما ينبغي يل أن أفعل بدال من قول «ال تفعل» كي أتمكن من إنجاز األمر عىل نحو صحيح.
ّ
ً
>أعرف أيا من األلعاب يل ،وأيا منها ألصدقائي ،وأنه ينبغي يل أحيانا مشاركة ألعابي مع أصدقائي.
النشاطات:
>دعين أساعدك في توزيع السندويشات والفواكه عىل الصحون ليكون لكل واحد حصته.

عودة

المرحلة الثالثة

التطور البدني

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور البدني

<

التحكم الحركي

<

الصحة والرعاية الذاتية

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

التطور البدني

التحكم الحركي
مؤرشات:
>أستطيع صعود الدرج عندما ُيمسك شخص بالغ بيدي.

ْ
ً
>أستطيع نزول الدرج بشكل خلفي بحيث أنزل عىل ركبيت ممسكا الدرجات درجة ِتلو األخرى.
ُ
أديتها بيدي عندما أح ُرك أقالم التلوين عىل نحو
>أعرف أن العالمات اليت تظهر عىل الورق تتوافق مع الحركات اليت
دائري أو إىل أعىل أو أسفل أو عىل نحو متقاطع.
النشاطات:

ّ
ً
ً
>أعطين كيسا صغريا لحمل يشء فيه عندما نذهب إىل التسوق.
ً
>أعطين دلوا ألضع فيه األشياء المثرية لالهتمام بينما أحفر بالطني أو الرمل.

ّ
>أعطين المرقاق وأدوات التقطيع لمعرفة ما ُيمكننين فعله بها حينما ألعب بالمعجون.

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

التطور البدني

الصحة والرعاية الذاتية
مؤرشات:

>أستطيع أن أخربك بما أحب وبما أكره من ّ
الطعام والرشاب.
َ
>أحب أن أجرب أكل أشياء جديدة.
ُ
ً
>أستطيع أن أمسك بيدي كأسا ذات غطاءُ ،
ثم أرفعها نحو فمي من غري سكب الكثري مما فيها.

>أستطيع أن أخربك حينما أحتاج إىل تغيري حفاضيت أو مالبيس الداخلية.
>أستطيع أن أخربك عندما أحتاج استعمال الحمام.

ّ
>أحب أن أساعدك خالل تغيري مالبيس بالعثور عليها ومحاولة ارتدائها ،وخالل تغيري حفاضيت ُيمكنين العثور عىل األوراق
ّ
المبللة وحفاضة جديدة وإعطائها لك.
النشاطات:
>دعين أغسل يدي ووجهي بنفيس.
>دعين أحاول ارتداء حذائي بنفيس.

عودة

المرحلة الثالثة

التواصل واللغة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التواصل واللغة

<

االستماع واالنتباه

<

االستيعاب

<

ّ
التكلم

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

التواصل واللغة

االستماع واالنتباه
مؤرشات:
>عندما تقرأ يل قصة أحب أن أشارك في األصوات اليت تصدرها الشخصيات واألشياء.
>أشارك بالحركات واألصوات اليت تصدرها الشخصيات واألشياء عندما تغين أغنية.
ّ
ّ
ً
ً
> استمتع كثريا عندما ألعب بألعابي المفضلة حىت إنين أحيانا ال أسمعك حني تتحدث إيل.
النشاطات:
>تحدث إيل عن األصوات اليت يمكننا سماعها عند ذهابنا إىل السوق أو الحديقة.
>اصدر أصوات الحيوانات واألشياء عند قراءتك القصص يل.

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

التواصل واللغة

االستيعاب
مؤرشات:
>أستطيع إخبارك أسماء األلعاب أو األشياء اليت أريدها.
>يمكنين العثور عىل لعبة أو يشء داخل سلة أو صندوق إذا طلبت مين ذلك.
>أستطيع استيعاب ما ينبغي عيل فعله حينما تطلب إىل ذلك ،مثل «ألق الكرة» أو «ضع الدمية في الرسير».
النشاطات:

ّ
ً
>العب معي ألعابا اتبع خاللها تعليمات ،مثل« :دحرج الكرة» أو «اقذف الكرة».
ّ
ّ
>دعين أساعدك في تفريغ أكياس التسوق بأن تطلب إيل العثور عىل أشياء ،مثل« :اعرث عىل التفاح» أو «اعرث عىل
البسكويت».

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

التواصل واللغة

ّ
التكلم
مؤرشات:
>أستخدم الكلمات اليت سمعتك تقولها ،مثل« :ما بدي» ،أو «ما ضل ايش».
>أبدأ بقول عبارات من كلمتني ،أخربك فيها الذي أريده أو أحتاج إليه ،مثل« :أريد الكرة» ،أو «بدي كمان عصري».
>استخدم الكثري من الكلمات اليومية المهمة بالنسبة إيل ،مثل« :موزة»« ،اذهب»« ،نوم»« ،ساخن» إلخبارك باألشياء.
>أبدأ بطرح أسئلة ،مثل« :ما هذا؟» و«لماذا؟».
ّ
ُ
ً
>أحدثك أحيانا عن األمور اليت تذكرني بها األلعاب أو الصور ،حينما ألعب بألعابي أو أشاركك قصة.
النشاطات:
> أرني خيارات عما ُيمكنين تناوله من طعام ،مثل «لنب» أو «موز».

عودة

المرحلة الثالثة

القراءة والكتابة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

القراءة والكتابة

<

القراءة

<

الكتابة

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

القراءة والكتابة

القراءة
مؤرشات:
>أحب أن أشاركك القصص ،وأستطيع العثور عىل قصيص المفضلة لكي تقرأها يل.
ُ
>أشارك بالحركات والغناء لألغنيات مفضلة لدي عند سماعها.
النشاطات:
>دعين أشري إىل األشياء أو أخربك أشياء بينما تقرأ يل قصيص المفضلة.
ُ
ُ
ً
ُ
ّ
ّ
>دعين استكشف أنواعا مختلفة من الكتب :كتب لوحية ،وكتب ورقية ،كبرية وصغرية.
ّ
ْ
ُ
>اظهر يل أنك تحب الكتب.

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

القراءة والكتابة

الكتابة
مؤرشات:

ّ
>أحتاج إىل سماع الكلمات وتعلم كيفية استخدامها.
ّ
أستخدم يدي وقدمي.
>أحتاج إىل استكشاف ما يحدث عندما

>أعرف أن العالمات اليت تظهر عىل الورق تتوافق مع الحركات اليت أد ْي ُتها بيدي ،عندما أح ُرك أقالم التلوين عىل نحو
دائري أو إىل أعىل أو أسفل أو عىل نحو متقاطع.
النشاطات:

ً
مستخدما األقالم السميكة أو أقالم التلوين ،أو الطباشري.
>دعين أفعل الكثري من العالمات

عودة

المرحلة الثالثة

الرياضيات

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الرياضيات

<
<

األرقام

ّ
الشكل والمساحة والقياس

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

الرياضيات

األرقام
مؤرشات:
>أعرف أنين عندما أخئب دم َية تحت البطانية أني سأعرث عليها هناك.

>أستطيع تصنيف ألعابي وأشيائي بحيث تصبح األشياء المتشابهة معاً.
>أذكر األرقام برتتيب عشوائي عندما ألعب بألعابي أو أغين.
النشاطات:
> ّعد معي بينما تلبسين الثياب ،مثل« :جورب واحد ،جورب ثان» أو «زر واحد ،زر ثان ،ز ّر ثالث ،زر رابع».

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

الرياضيات

ّ
الشكل والمساحة والقياس
مؤرشات:

>أحاول مئل الفراغات باألشكال اليت ُتناس ُبها ،وأتمكن من ذلك أحياناً.
>أستطيع بناء أبراج وخطوط طويلة عىل األرض باستخدام المكعبات.
ُ
ً
>أعرف ترتيب األشياء اليت ينبغي يل فعلها استعدادا للنوم أو الرتداء المالبس.
ّ
ّ
ً
مرتديا معطفك أعرف أننا عىل وشك الخروج ،وأنه قد حان وقت األكل والرشب حني أرى كأيس وصحين عىل
>حني أراك
الطاولة.

النشاطات:

ً
َ
ّ
ممتلئا أو فارغا باستخدام أوعية بالستيكية أثناء االستحمام.
>دعين أستكشف كيف يكون اليشء
ّ
ُ
َ
القطع والتكيب».
>دعين ألعب األحجيات البسيطة حيث أحاول وضع القطع في مكا ِنها الصحيح «ألعاب

عودة

المرحلة الثالثة

استيعاب العالم

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

استيعاب العالم

<

األشخاص والمجتمعات

<

العالم

<

التكنوالوجيا

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

استيعاب العالم

األشخاص والمجتمعات
مؤرشات:

>أحب أن ُ
ّ
الممية ،مثل صور أفراد عائليت وأصدقائي.
أنظر إليك وأتحدث معك عن الصور

>أحب أن أستمع إىل قصص عن األطفال والعائالت.
النشاطات:
ً
قصصا عن األطفال والعائالت.
>احك يل
>دعين أخربك عن صور األشخاص البالغني المقربني مين ،مثل :أخوتي ،وأخواتي ،وأصدقائي والحيوانات األليفة.

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

استيعاب العالم

العالم
مؤرشات:
>أحب أن أستكشف األشياء لمعرفة ما يمكنين فعله بها ،فقد أهزها أو أرضبها ببعضها أو أنظر إليها أو ألمسها أو
أضعها في فمي أو أسحبها لمعرفة ما سيحدث لها.
>أستطيع وضع األشياء في مكانها الصحيح ،مثل غطاء إبريق الشاي أو الغطاء الخاص بصندوق.
النشاطات:

ً
ً
>دعين أقفز في تجمعات الماء الصغرية وأرشق الماء عندما أكون مرتديا حذاء مناسبا (مضاد للماء).
>دعين أتسلق ّ
تلة صغرية وأنزلها راكضاً.
ً
>دعين أخلط الماء والرتاب معا لصنع أشياء بالطني

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

استيعاب العالم

التكنولوجيا
مؤرشات:

>أعرف أنك حني تضغط عىل زر جهاز التحكم عن بعد «الريموت» يعمل التلفاز ،أو عند الضغط عىل زر مفتاح السيارة ُتصدر
ً
صوتا وتيضء.
ً
ً
شيئا من داخلها.
صوتا أو ُتخرج
>أستطيع الضغط عىل أزرار ألعابي لتصدر

النشاطات:
ً
>دعين أستخدم الكامريا أللتقط صورا لألشياء.

عودة

المرحلة الثالثة

الفنون التعبريية والتصميم

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الفنون التعبريية
والتصميم

<

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد
التعليمية ،واستخدامها

<

التخيل

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

الفنون التعبريية والتصميم

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد التعليمية ،واستخدامها
مؤرشات:

ُ
>أحتاج إىل استكشاف الكثري من األشياء المختلفة حىت أعرف ما ُيمكنين فعله بها.
>أقفز وأتأرجح حني أستمع إىل موسيقى أو أغنيات أحبّها.
>أشارك ببعض الكلمات واألفعال اليت أعر فها حني تغين أغنياتي المفضلة.
>أستطيع استخدام األقالم السميكة أو أقالم التلوين لرسم خطوط لألعىل واألسفل وبشكل دوائر.
ُ
>أبدأ في إصدار أصوات مختلفة ،عالية ومنخفضة ،عندما ألعب باألدوات الموسيقية ،أو باألشياء اليومية كالمالعق أو
األواني أو الصحون البالستيكيّة.

النشاطات:
ُ
ً
فعلها بفرشاة األلوان أو
كبرية أو علبة كرتون فارغة وضعها عىل األرض لمعرفة العالمات اليت ُيمكنين
>أعطين ورقة
يدي ّ أو قدمي.
ُ
ً
ً
>أعطين رشيطا أو وشاحا ألمسك به بينما أرقص عىل أنغام الموسيقى.

عودة

المرحلة الثالثة

(سنة و 4أشهر  -سنتني وشهرين):

الفنون التعبريية والتصميم

التخيل
مؤرشات:
ً
أصواتا مختلفة ،مثل «وييييي».
>أستطيع استخدام يدي لرتك عالمات عىل األلوان أو الطني وبينما أترك تلك العالمات ،أصدر
ّ
ْ
ً
ً
ّ
> أستطيع التظاهر بأن لعبة ما أو شيئا معينا هو يشء آخر مثل التظاهر بأن دم َييت طفل.
النشاطات:

ّ
ً
ً
قديما ألتظاهر باالتصال بك.
هاتفا
>أعطين
ً
مليئا بالماء والصابون كي أتمكن من غسل دمييت.
>أعطين وعاء

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

04

المرحلة الرابعة

(سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

انقر عىل أحد جوانب التعلم

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

القراءة والكتابة

التطور البدني

الرياضيات

التواصل واللغة

استيعاب العالم

الفنون التعبريية
والتصميم

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

<
<
<

بناء العالقات

ّ
الثقة بالنفس والوعي
الذاتي

إدارة المشاعر والسلوكات

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

بناء العالقات
مؤرشات:
ُ
َ
ُ
>أراقب ما يفعله األطفال اآلخرون قبل االنضمام إليهم.
ُ
ً
>ألجأ إىل األشخاص البالغني المقربني عندما أرغب في العناق أو حينما أكون حزينا أو أشعر بالحماس أو كليهما.
ُ
>أبدأ بتكوين األصدقاء.
النشاطات:

ّ
البطانيات ،حيث يمكنين أن ألعب فيها معك أو مع أصدقائي ،مثل لعبة بيت بيوت.
> ابن يل خيمة من الرشاشف أو

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

ّ
الثقة بالنفس والوعي الذاتي
مؤرشات:
َ
مساعدتي.
>أستطيع توديعك عند وجود شخص بالغ أعرفه يستطيع
ُ
ّ
َ
>أستطيع أن أريك ما أود اللعب به ،أو أكله ،أو ارتداءه.
النشاطات:

ً
>اصنع يل صندوقا وضع به أشياء مختلفة ،مثل الغراء وأنواع مختلفة من الورق ،اليت يمكنين االختيار من بينها عندما
ُ
ً
أرسم صورة أو أ ّعد مجسما من الصناديق.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

إدارة المشاعر والسلوكات
مؤرشات:
ُ
خائفا أو قلقاً.
ً
ً
ُ
أعرفه عندما أكون حزينا أو
>ألجأ إىل شخص بالغ

خائفا ،أو قلقاً.
ً
ً
ً
ُ
أعرفه حزينا ،أو مزنعجا ،أو
>أقول أو أفعل شيئا حينما يبدو شخص
ّ
>أعرف أنين إذا أخذت دمية صديقي أو رصخت به قد يحزن أو يزنعج.
>أعانق صديقي إذا كان حزيناً.
ّ
ّ
ً
>أستطيع أن أتوقف أحيانا عن فعل يشء أعرف أنين ال يجب أن أفعله.
ُ
ّ
ً
ّ
>أختار أحيانا أن ألعب باأللعاب اليت أحبها للتخلص من شعوري بالحزن.

>أستطيع اتباع روتني بسيط لمساعدتي عىل القيام بأمور بنفيس.
َ
ً
>أخربني بما ينبغي يل أن أفعل بدال من قول «ال تفعل» كي أتمكن من إنجاز األمر عىل نحو صحيح.
النشاطات:

ّ
>تحدث معي حول الرتتيب الذي يجب أن أتبعه لفعل األشياء ،مثل تنظيف أسناني أو االستعداد للنوم.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التطور البدني

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور البدني

<

التحكم الحركي

<

الصحة والرعاية الذاتية

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التطور البدني

التحكم الحركي
مؤرشات:

ّ
ّ
>أستطيع الركض من غري االرتطام باألشياء أو التعث.
ّ
>أستطيع جلوس القرفصاء للعب ،ويمك ِنين النهوض من غري استخدام يدي.
ّ
ّ
ُ
>أستطيع صعود سلم أو لع َبة تسلق أو كنبة أو كريس بذراعني.
ْ
>أستطيع ركل كرة كبرية.

ْ
ُ
أحيانا أكرث من صفحة معاً.
ً
َ
صفحات الكتاب ،وقد أقلب
ب
ل
ق
>أستطيع
ِ
َ
ُ
>أستطيع اإلمساك بإبريق وسكب الحليب أو العصري منه.

ً
>أستطيع اإلمساك بقلم سميك أو أقالم تلوين أو قلم رصاص أو فرشاة تلوين لرسم خطوط تتقاطع ،صعودا ونزوال أو
عىل شكل دوائر.
ُ
ّ
ُ
ً
ً
َ
مسكا بالدرابزين ،وأح ُرك قدمي واحدة تلو األخرى إىل الدرجة التالية ،حت تصبح قدمي االثنتان
وأنزلها ْم
>أصعد الدرجات
ّ
َ
عىل الدرجة نفسها ،ومن ثم أكرر ذلك لالنتقال إىل الدرجة التالية.

تابع<<<
عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التطور البدني

التحكم الحركي
النشاطات:
>العب معي بالكرة.

ّ
>أعطين الكثري من الش َب أللوح به.
>دعين أحاول إلباس الدب الذي ألعب به أو دمييت بأنواع مختلفة من المالبس ،مثل «الجاكيتات والفساتني» ،وأنواع
مختلفة من األربطة ،مثل األزرار والسحابات.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التطور البدني

الصحة والرعاية الذاتية
مؤرشات:
ّ
ُ
>أبدأ باختيار حمل األشياء بيد معيّنة أكرث من الثانية.
>أستطيع حمل ملعقة اللتقاط طعامي ووضعه في فمي.
ّ
ّ
مغطاة من غري أن أسكب ما فيه بينما أوجهه َنحو َفمي.
>أستطيع الشب من كأس غري
>أستطيع إخبارك عند حاجيت إىل استعمال الحمام.
ّ
ّ
>أعرف إىل أي مدى ُيمك ِنين َتسلق الدرج أو الزحليقة أو حائط التسلق وحدي قبل طلب المساعدة منك.
ْ
ّ
>أستطيع ارتداء ُقبّعيت ،أو خلع معطفي ،أو حذا ِئي (مفكوك رباطه) أو قمييص وحدي.
>أتمكن من غسل يدي وتنشيفهما لوحدي.
>أتمكن من الجلوس عىل المرحاض لوحدي.
ّ
>أستطيع استخدام سلم صغري لمساعدتي عىل الوصول إىل المغسلة أو المرحاض لوحدي.
النشاطات:
>دعين أساعد في إعداد وجبة العشاء من خالل تقطيع الجنب أو الموز.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التواصل واللغة

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التواصل واللغة

<

االستماع واالنتباه

<

االستيعاب

<

ّ
التكلم

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التواصل واللغة

االستماع واالنتباه
مؤرشات:

ً
>أستمع إىل القصص عندما ُتصدر أصواتا مختلفة بينما تقرأ يل.
>أستطيع تميزي األصوات من خالل العثور عىل اليشء الذي تصدر األصوات منه ،أو الذهاب إليه.

>أشارك في الغناء.
ّ
ُ
ُ
>أتوقف عما أفعله وأنظر إليك واستمع إىل ما تقوله عندما تذكر اسمي.
النشاطات:

>استخدم األلعاب اليت تكون عىل شكل أشخاص أو حيوانات عندما ُتخربني بإحدى قصيص المفضلة أو تغين معي
األغاني.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التواصل واللغة

االستيعاب
مؤرشات:

ّ
>أشري إىل الصورة الصحيحة ألريك أني أفهم كلمات الفعل ،عندما تطرح أسئلة ،مثل «من يقفز؟» أو «من نائم؟».
ُ
>أستطيع فهم مجموعة أطول من اإلرشادات واألسئلة «ضع المكعبات في الصندوق ،ثم سأقرأ لك قصة».
َ
ُ
ّ
>أستطيع أن أظهر لك أنين أفهم المقصود «بـمن»« ،ماذا»« ،أ ْين» حينما تستخدم أسئلة قصرية ،مثل« :من هذا؟» أو
«ما هذا؟» أو «أين؟» بينما نشاهد الصور في كتاب أو نلعب باأللعاب.

>أستطيع اإلشارة إىل الصورة أو اليشء الصحيح ألظهر لك أنين أفهم وصف الكلمات ،مثل «كبري» و»صغري».
النشاطات:

ً
>عندما نصنع سندويشة معا أخربني ماذا تفعل حىت أعرف ما يجب عيل فعله.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

التواصل واللغة

ّ
التكلم
مؤرشات:

ُ
>أستطيع استخدام جمل بسيطة مكونة من  4-3كلمات ألتحدث عما أفعله أو ما يحدث.
ّ
ُ
>أتكلم عن الكثري من األشياء المختلفة وما أفعله وما أحبّه ،بينما أتحدث إليك.
ّ
>أستخدم األشياء واإليماءات لمساعدتي عىل توضيح ما أعنيه بينما أتكلم.

ُ
ً
>أستطيع طرح أسئلة ،مثل« :ماذا» و»أين» و»من؟» ،بينما تقرأ يل كتابا أو نلعب باأللعاب.
ُ
ً
بدال من» أنا ذهب» ،وصيغة الجمع مثل «أطفال» عند
>أبدأ باستخدام الكلمات بالطريقة الصحيحة ،مثل «أنا ذاهب»
الحديث عن أكرث من يشء أو عدد من األشخاص
النشاطات:
>استخدم كلمات جديدة لوصف ما أفعله باألشياء ،أو أخربني بأسماء األشياء اليت نلعب بها

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

القراءة والكتابة

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

القراءة والكتابة

<

القراءة

<

الكتابة

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

القراءة والكتابة

القراءة
مؤرشات:
>لدي بعض األناشيد واألغاني المفضلة.
>يمكنين أن أشاركك بالكلمات والعبارات المكررة عندما تقرأ القصص المفضلة لدي.
ً
>أستطيع أن أكمل كلمة أو عبارة مفقودة في القصص واألناشيد اليت أعرفها جيّدا ،مثل «ماما وبابا بيحبوني».
النشاطات:
>أنا أحب أن أقلب الصفحات في الكتب ،فدعين أحاول فعل ذلك.

>دعين أستخدم ألعابي لمساعدتي في إخبارك بقصص قرأناها معاً.
ً
>عندما تقرأ يل القصص اليت أعرفها عىل نحو جيد مسبقا ،توقف عند أجزاء مختلفة ،ودعين أخربك بالكلمة المفقودة.

ّ
>دعين أستكشف العديد من الكتب في المكتبة العامة أو الروضة ألشاركها مع أصدقائي وأتصفحها بنفيس.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

القراءة والكتابة

الكتابة
مؤرشات:
>أستطيع أن أخربك عن العالمات المختلفة اليت أكتبها وأرسمها.
ُ
ً
ً
ً
ونزوال أو
>أستطيع أن أمسك قلم تلوين أو قلم رصاص أو قلم حرب أو فرشاة طالء وأرسم خطوطا عرضية وطولية صعودا
عىل شكل دوائر.
ً
ً
>أستطيع أن أرسم خطوطا متقاطعة صعودا ونزوال ،أو عىل شكل دوائر وصور إلظهار األرقام والكميات.
النشاطات:
>عندما تكتب قوائم أو تمأل نماذج أعطين ورقة حىت أستطيع أن أرسم عالماتي الخاصة.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

الرياضيات

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الرياضيات

<
<

األرقام

ّ
الشكل والمساحة والقياس

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

الرياضيات

األرقام
مؤرشات:

ً
ً
>أستطيع أن أعطيك العدد الصحيح ألشياء في مجموعة عندما تقول «من فضلك أعطين شيئا واحدا» ،أو «من فضلك
أعطين اثنني».

>أستطيع أن أقول بعض األرقام بالرتتيب الصحيح.
ً
ً
صعودا ونزوال ،أو عىل شكل دوائر وصور إلظهار األرقام والكميات.
خطوطا متقاطعة
>أستطيع أن أرسم

>أستطيع أن ّ
أبي لك أي مجموعة من األلعاب أو صحون األكل فيها «أكرث».
>أستطيع أن أستخدم كلمات ،مثل «أكرث» و»الكثري» لوصف كميّات من األشياء.

ً
شيئا فلن
>أعرف أنين إذا أضفت لعبة إىل مجموعة أو بعض الطعام إىل صحين فسيكون لدي أكرث ،وإذا أخذت منه
يتبقى يل الكميّة نفسها
النشاطات:

ُ
>اصنع معي قناني بالستيكية للعب (مثل البولينج) بحيث يمكننا تسجيل النقاط حسب عدد القناني اليت تقع.

>غن يل أغاني األرقام ،مثل «خمسة سمكات بسبحو في المي»  4, 3, 2 ,1الواحد عصاية واالثنني عكازة.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

الرياضيات

ّ
الشكل والمساحة والقياس
مؤرشات:
>أستطيع أن أشري إىل األشكال واألنماط في الصور والمالبس.
>أستطيع أن أفرز األشياء إىل مجموعات متشابهة من حيث الشكل أو الحجم.
>أستطيع أن استخدم كلمات ،مثل «كبرية» و»صغرية» لوصف األلعاب والمالبس والصور في كتاب.
>أعرف ترتيب األشياء اليت تحدث كل يوم ،مثل أنهض من الرسير ،أتناول وجبة اإلفطار ،أرتدي ثيابي ،ويمكن أن أقول لك ما
سيحدث بعد ذلك
النشاطات:

ّ
ً
>دعين أرتب المالبس ،بحيث أضع ذات النمط أو اللون نفسه معا ،مثل المالبس الحمراء اللون ،أو المالبس المنقطة أو
المخططة.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

استيعاب العالم

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

استيعاب العالم

<

األشخاص والمجتمعات

<

العالم

<

التكنوالوجيا

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

استيعاب العالم

األشخاص والمجتمعات
مؤرشات:
>أستطيع أن أتعرف عىل صور أصدقائي وأرستي وغريهم من األشخاص الذين لهم عندي مكانة خاصة وأخربك من هم.
>أستطيع أن أستخدم ألعابي للتظاهر بروتني الحياة اليومي ،مثل الطهي أو رعاية الطفل.
ُ
>أبدأ بتكوين األصدقاء.
ً
مختلفا عنهم بناء عىل خرباتي المألوفة ،مثل ما أحب أن
>أستطيع أن أتحدث عن الصفات اليت تجعلين أشبه اآلخرين أو
آكله أو أرتديه من مالبس.
النشاطات:
>دعين أتذوق طعاما من دول وثقافات مختلفة.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

استيعاب العالم

العالم
مؤرشات:
ّ
>أستطيع أن ألعب بألعاب ،مثل السيارات والقطارات والحيوانات والدمى ،وأتحدث عما يحدث خالل اللعب.
ّ
>أستطيع أن أتحدث عما أراه عندما ألعب في الخارج ،مثل اللعب في الطني.
النشاطات:

ّ
>أدعين أستكشف فقاعات الهواء أو الشائط الملونة عندما تكون الرياح قوية.

ً
>دعين أستخدم ألعاب السيارات أو الحافالت أو القطارات ألخرتع قصصا حول الذهاب إىل السوبرماركت أو الحضانة أو
الذهاب في رحلة.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

استيعاب العالم

التكنولوجيا
مؤرشات:
>أستطيع أن أشغل األلعاب اإللكرتونية ،مثل مصباح يدوي أو سيارة التحكم عن ُبعد ،وأعرف كيف أضغط عىل األزرار أو
المفاتيح ليحصل يشء ما.
>أستطيع أن أجعل األلعاب تتحرك مثل األلعاب اليت تحتاج للرياح.
النشاطات:
>دعين أضغط عىل أزرار أشياء ،مثل المصابيح أو سيارات التحكم عن ُبعد لمعرفة ما سيحدث.

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

الفنون التعبريية والتصميم

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الفنون التعبريية
والتصميم

<

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد
التعليمية ،واستخدامها

<

التخيل

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

الفنون التعبريية والتصميم

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد التعليمية ،واستخدامها
مؤرشات:
>أشارك في الغناء والنشيد المفضل لدي.

>أستطيع استكشاف األصوات المختلفة اليت يمكن أن تصدر باستخدام اآلالت الموسيقية أو األشياء اليوميّة ،مثل
المالعق واألواني والصحون البالستكية.
>أنضم إىل غريي وارقص عىل إيقاع األغاني عندما أسمع صوت اآلالت الموسيقية.
>أستطيع استكشاف ما يحدث عند استخدام أنواع مختلفة من األلوان وأقالم الحرب وأقالم الرصاص واأللوان والطباشري
والورق والغراء ومقصات األطفال.
النشاطات:
األشياء اليت أستخدمها عىل نحو يومي ،مثل المالعق
>دعين أكتشف األصوات المختلفة ،اليت يمكن أن تصدر عن
ِ
واألواني واألطباق البالستيكية.
ً
>اصنع يل صندوقا فيه الورق والغراء والمقص والطباشري الملونة كي أستخدمه في رسم أو عمل الصور

عودة

المرحلة الرابعة (سنة و  10أشهر اىل  3سنوات):

الفنون التعبريية والتصميم

التخيل
مؤرشات:
>أستطيع أن أخربك ما هي األشكال المختلفة اليت أرسمها.
>أستطيع أن أستخدم األلعاب والمالبس للتظاهر بأنماط الحياة اليومية المألوفة ،مثل الطهي أو رعاية الطفل أو لعب
األدوار اليت تهمين ،مثل رجل االطفاء أو األمرية.
النشاطات:
ً
ّ
>دعين ألبس مالبس الكبار وقطعا من القماش والقبعات والحقائب ألتمكن من التظاهر بأنين شخص آخر

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

05

المرحلة الخامسة

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

انقر عىل أحد جوانب التعلم

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

القراءة والكتابة

التطور البدني

الرياضيات

التواصل واللغة

استيعاب العالم

الفنون التعبريية
والتصميم

عودة

المرحلة الخامس

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

<
<
<

بناء العالقات

ّ
الثقة بالنفس والوعي
الذاتي

إدارة المشاعر والسلوكات

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

بناء العالقات
مؤرشات:
>أستطيع أن ألعب مع مجموعة من أصدقائي ،وأستطيع إيجاد أفكار ألشياء نفعلها وألعاب نلعبها.
>أطلب من أصدقائي اللعب معي.
>أستطيع أن أشاهد ما يفعله أصدقائي ،وأنضم إليهم.
>أتحدث وأكون صداقات مع أطفال وبالغني آخرين أعرفهم.
النشاطات:
َ
َ
وقط ِع القماش.
>دعين أبن األشياء مع أصدقائي باستخدام صناديق كبرية من الورق المقوى

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

ّ
الثقة بالنفس والوعي الذاتي
مؤرشات:
>أختار األلعاب اليت أريد أن ألعب بها ،وأحدد الطريقة اليت سألعب بها بمساعدة الكبار.
ً
>أحب أن تقول يل عبارات ،مثل« :أحسنت ألنك تناولت كل طعام العشاء»« ،أو شكرا لك ألنك جمعت األلعاب ووضبتها».

>أحب أن أساعدك عندما تكون مشغوال ،مثل مساعدتك في تفريغ أكياس التسوق أو تصنيف جواربي المتشابهة معاً.
ُ
ُ
>أبدأ في حضورك بالتحدث إىل الكبار الذين ال أعرفهم ،وأفعل أشياء جديدة عندما تكون معي.
>أتحدث مع أصدقائي عنك وعن عائلتنا ،عندما نلعب.
ُ
>أستطيع أن أطلب المساعدة من الكبار إذا كنت بحاجة إليها.
النشاطات:

>دعين أساعدك عىل مطابقة الجوارب المتشابهة معاً.

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

إدارة المشاعر والسلوكات
مؤرشات:

ً
ً
ُ
>أعرف عندما أكون حزينا أو مزنعجا ،وإذا رصخت أو قلت عبارات غري مناسبة قد أجعل أصدقائي حزينني أو قلقني.
ُ
َ
>أعرف أن أصدقائي في بعض األحيان سريغبون في لعبة ألعب بها ،لذا أحتاج إىل مساعدة الكبار ألتمكن من مشاركتهم
في هذه اللعبة.
ُ
ً
ً
مشغوال ال يمكنين دائما أن أحصل عىل كل ما أريد ،وقتما أريد.
>أبدأ بفهم أنك عندما تكون

>أعرف أنه في بعض األحيان ال أستطيع أن أفعل األشياء اليت أريد أن أفعلها ،مثل :الركض في السوبرماركت ،أو القفز
بحذائي الوسخ عىل الكنبة في بيت صديقي.
النشاطات:

َ
ُ
ّ
>دعين أتنكر وأتظاهر بأنين ممرض أو طبيب أو رجل إطفاء أو أمي أو أبي.
>ارشح يل لماذا ال أستطيع أن أقوم بأشياء معينة ،مثل الركض في السوبرماركت

عودة

المرحلة الخامس

التطور البدني

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور البدني

<

التحكم الحركي

<

الصحة والرعاية الذاتية

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التطور البدني

التحكم الحركي
مؤرشات:

ّ
>أحب الركض والميش والقفز والنط والتحرك بطرائق كثرية ومختلفة.

>أستطيع صعود الدرج ونزوله بخطوات مثل الكبار باستخدام قدم واحدة في كل درجة.
ُ
>أستطيع حمل يشء أحبّه بعناية ،ثم نزول الدرج ،وعادة أقف بقدمي االثنتني عىل كل درجة.
ُ
وأغي االتجاه وأ َب ّ
ّ
طئ الرسعة حىت ال أصطدم باألشياء.
>أستطيع أن أركض وأقف

ّ
>عندما تقف أمامي عىل قدم واحدة فقط ُيمكنين أن أقلدك مدة ثانية من غري أن أقع.
>أستطيع التقاط كرة كبرية عند رميها يل.
ّ
ً
>أستطيع أن ألوح بذراعي أو بالش َب ألكون خطوطا ودوائر في الهواء.
>أستطيع أن أستخدم مقص األطفال ألصنع قصاصات صغرية من الورق.

>أستطيع أن أمسك قلمي الرصاص من األعىل ،مثل الكبار ،باستخدام إبهامي وإصبعني ،وليس يدي بأكملها.
>أستطيع رسم الخطوط والعالمات اليت أريدها بقلم الرصاص.
>أستطيع نسخ بعض حروف اسمي عندما تكتبه عىل ورقة أمامي.
تابع<<<
عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التطور البدني

التحكم الحركي
النشاطات:

>دعين أتدرب عىل استخدام مقص األطفال ِل ْ
قطع المعجون أو المعكرونة المطبوخة أو الورق.
ُ
َ
ً
ّ
ّ
>اجعل يل دربا من العوائق في الحديقة ألمر به ،حيث يتوجب عيل أن أدور حول المقاعد وأزحف تحت الطاولة ،ثم أصعد
عىل األرجوحة.

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التطور البدني

الصحة والرعاية الذاتية
مؤرشات:

ً
ً
ً
>أستطيع أن أخربك عندما أكون جائعا وأريد شيئا من الطعام ألتناوله ،أو عندما أكون متعبا وأريد أن أنام.
ً
قليال عندما أركض.
>أالحظ أنين أشعر بالحر وألهث
ً
ّ
>أفهم أن عيل أن أكون حذرا عندما أستخدم مقص األطفال للقص أو السكني الخاصة بي لدهن المربى عىل الخزب.
ّ
ّ
>أتذكر معظم الوقت أن أذهب إىل الحمام في الوقت المناسب ،وأنظف نفيس.
>أستطيع غسل يدي وتجفيفهما.

ً
>أستطيع أن أضع ذراعي في معطفي عندما تحمله يل ،وأقفل السحاب إذا بدأت أنت بذلك ،وأستطيع أيضا أن أرفع
بنطايل.
النشاطات:
> ّ
تأكد من أن أنظف أسناني مرتني يومياً.

عودة

المرحلة الخامس

التواصل واللغة

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التواصل واللغة

<

االستماع واالنتباه

<

االستيعاب

<

ّ
التكلم

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التواصل واللغة

االستماع واالنتباه
مؤرشات:
>أستمع إىل أصدقائي عندما يعجبين ما يتحدثون عنه.
>أستمع إىل القصص اليت تخربني بها وأتحدث عنها فيما بعد.
>أشارك في بعض أجزاء القصص المفضلة لدي عندما تقرأها يل ،مثل عبارة «من كان ينام في رسيري؟» عندما نقرأ
قصة «ذات الشعر الذهيب والدببة الثالثة».
>أستطيع أن أشاركك في بعض األناشيد والقصص المفضلة لدي ،وتخمني ما سيحدث بعد ذلك.
>أتوقف عما أفعله وأصغي عندما أسمعك تتحدث معي أو أسمع صوت جرس الباب.
ً
ً
كثريا باللعب.
مشغوال
>أفعل ما تطلب مين ،مثل« :تعال وارتد مالبسك» ،إذا لم أكن
النشاطات:
>العب ألعاب االستماع معي مثل «موز ولوز» ،حيث يجب أن أفعل حركة معينة عند سماع كلمة معينة أو أبدأ بالركض
عند سماع العد. 123
ّ
ً
جمال بسيطة ومضحكة تبدأ كل كلمة فيها بالصوت يبدأ به اسمي مثل (كريم) «كريس ،كرمة ،كبري».
>شكل معي

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التواصل واللغة

االستيعاب
مؤرشات:

ّ
>عندما تسألين« :ما الذي نحتاجه لتقطيع الخزب؟» أعرف أنك تعين السكني.
>أستطيع مساعدتك عندما تطلب مين ترتيب األشياء أو احضارها ،مثل« :ضع حذاءك في الخزانة ،من فضلك».
ُ
>أبدأ بفهم أسئلة مثل« :كيف يمكننا أن نمسح العصري؟» ،و»لماذا تريد ارتداء حذائك اليوم؟»

النشاطات:

ّ
>عندما أساعدك في إعداد وجبة الغداء ،اسألين أسئلة ،مثل« :ما الذي أحتاج إليه لتقطيع التفاح؟» أو «ما الذي أحتاج
إليه ألسكب فيه الحليب /الماء؟» حىت أتمكن من العثور عىل اليشء الذي تحتاج إليه.
>عندما ُنرتب ،أعطين تعليمات بسيطة ،مثل« :ضع حذاءك في الخزانة» ،أو «ضع جهاز التحكم عن ُبعد (الريموت) عىل
الطاولة».

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

التواصل واللغة

ّ
التكلم
مؤرشات:
ُ
>أبدأ في استخدام جمل أطول مع كلمات مثل« :ألن» و «و» ،مثل « َبك ْيت ألن قدمي ارتطمت بالطاولة».
ُ
>أستطيع أن أخربك عن يشء حدث باألمس ،مثل َ
«تذكر عندما ذهبنا إىل الحديقة ولعبنا بالطائرة الورقية وعدنا إىل
المزنل».
ً
أيضا.
>أسأل الكثري من األسئلة ،وأجيب عن أسئلتك
ً
غدا.
>أستطيع أن أتحدث عما نفعله اآلن ،وما قد يحدث بعد قليل أو
ً
ً
حقا بحاجة إىل الذهاب اآلن إىل الحمام».
أحيانا مثل الكبار ألوضح ما أقوله عندما أتحدث إليك ،مثل« :أنا
>أتحدث

>أستطيع استخدام الكثري من الكلمات عن األشياء اليت تهمين ،مثل :أنواع األسماك ،كسمك القرش ،والحيتان ،وأحب أن
أتعلم الكثري من الكلمات الجديدة.
>أتظاهر باألشياء عندما ألعب ،كأن أضع معطفي عىل رأيس وأقول« :هذا معطفي السحري الطائر».
النشاطات:
>تحدث معي عن األشياء اليت فعلناها ،أو األماكن اليت ذهبنا إليها أمس.

عودة

المرحلة الخامس

القراءة والكتابة

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

القراءة والكتابة

<

القراءة

<

الكتابة

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

القراءة والكتابة

القراءة
مؤرشات:
>أحب أن أغين أغاني األطفال وأناشيدهم.
>أستطيع أن أشارك في األناشيد وأمزي أن الكلمات تبدأ بالحرف نفسه ،مثل« :كلب كبري »،و»صوص صغري».
ّ
َ
ْ
>أستطيع التصفيق بيدي عىل نحو يتناسب مع المقاطع الصوتية ،مثل :تصفيقتي لكلمة «با – با».
>أستطيع أن أسمع وأن أشارك عندما نقرأ الكتب و ُنغين.
>أستطيع المشاركة بقصيص المفضلة ،وتخمني ما سيحدث بعد ذلك.
ً
وأحيانا أستطيع أن أتوقع كيف ستنتهي القصة.
للقصص بدايات ونهايات،
>أعرف أن
ِ
>أستطيع االستماع إىل قصص أطول ،والتحدث عنها.
>أستطيع أن أتحدث عن األماكن واألشخاص واألحداث المهمة في القصص.
>أحب أن أنظر إىل الصور والكلمات في الكتب.
>أستطيع أن أشري إىل الكلمات عندما نكون خارج البيت.
>أستطيع َتعرف اسمي والكلمات الخاصة بالنسبة إيل ،مثل «ماما» ،و»محالت أطعميت المفضلة».
ّ
>أمسك الكتاب بالطريقة الصحيحة ،وأقلب الصفحات بعناية.
>أعرف أن الكتب يمكن أن تخربني بأشياء ،مثل أسماء السيارات اليت أحبّها.
>أعرف أن الكلمات في الكتب تخربني بأشياء وأين تبدأ في الصفحة.

تابع<<<
عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

القراءة والكتابة

القراءة
النشاطات:
>اقرأ يل اليافطات ،عندما نكون في الخارج.
>دعين أقرأ كتيب وأشاركها معك.
>دعين أختار الكتب بنفيس عند الذهاب إىل المكتبة.
ً
ً
>العب معي لعبة ،كأن ُتعد يل متجرا وهميا يمكنين فيه قراءة األسماء عىل العلب والصناديق.
>اقرأ يل وصفة طعام ،ونحن نصنع العجينة.

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

القراءة والكتابة

الكتابة
مؤرشات:

ً
>أستطيع أحيانا أن أخربك بما تعنيه رسوماتي ولوحاتي وکتاباتي.
ّ
>أخربك بما أعتقد أن كتاباتك تعين عندما أراها ،مثل :قائم التسوق «الفول والخزب واآليس كريم».

>أستطيع أن أرسم الخطوط والعالمات اليت أريدها باستخدام قلم الرصاص.
>أستطيع بنفيس أن أنسخ بعض أحرف اسمي عىل الورقة عندما تكتبه أمامي.
النشاطات:
>أخربني بما تكتب أثناء كتابة قائمة التسوق.
ُ
>اصنع بطاقة ،واكتب عليها اسمي ،ثم ضعها عىل باب غرفيت أو عىل خزانيت ،ودعين أستخدمها لمساعدتي في محاولة
كتابة اسمي بنفيس.

عودة

المرحلة الخامس

الرياضيات

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الرياضيات

<
<

األرقام

ّ
الشكل والمساحة والقياس

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

الرياضيات

األرقام
مؤرشات:

ّ
>عندما ألعب أستطيع استخدام بعض األسماء والكلمات المتعلقة باألرقام ،مثل« :أكرث من» و»أقل من».
ّ
ُ
>أستطيع أن أذكر األرقام بالتتيب من  1إىل .10
>أعرف أن األرقام تمثل مجموع عدد األشياء ،مثل  8قطع من البسكويت في الطبق.
>أستخدم أصابعي أو الصور أو العالمات ألظهر لك عدد األشياء.
ً
>أستطيع أحيانا أن أطابق مجموعة من األشياء مع العدد الصحيح لها ،مثل :ثالث كرات مقابل الرقم .3
>أهتم باألرقام ،فأتحدث وأطرح عليك أسئلة عنها.
>أعرف عندما يكون هناك العدد نفسه من األشياء ،مثل« :كعكتان ،واحدة لك وواحدة يل».
ُ
ّ
َ
َ
ْ
>أظهر أنين مهتم باللعب باألرقام عندما أقسم األشياء بطرائق مختلفة ،مثل :وضع 10حيوانات في حقليُ ،
ثم وضعها في
ّ
ثالثة حقول ،وهكذا ،مع علم أنها َبق َيت 10حيوانات.

>أتحدث عن األرقام اليت أراها عندما نكون في خارج البيت.
>أنا مهتم برسم العالمات وتسميتها عىل أنها أرقام.
ّ
>أعرف أن بإمكاني عد التصفيقات والقفزات ،وكذلك األشياء مثل التفاح والحافالت والحيوانات.
تابع<<<
عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

الرياضيات

األرقام
النشاطات:

ّ
ّ
ً
>اصنع يل مصفا مرقما للسيارات حت أستطيع مطابقة السيارات المرقمة مع رقم المصف المماثل.
ُ
ّ
َ
>رقم القناني البالستيكية ألرمي كرة عليها ،ثم اسألين ما رقم القنينة اليت أوقعتها.

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

الرياضيات

ّ
الشكل والمساحة والقياس
مؤرشات:

ّ
>أحب أن أرتب األشكال وأن أضع األشياء المختلفة في صناديق.
>أرى األشكال عندما نكون في الخارج ،مثل :النوافذ المربعة واألشكال المثلثة والدائرية في إشارات السري.

>أستطيع استخدام كلمات ،مثل« :تحت» ،و «بجانب» لوصف مكان األشياء.
>أختار اللعب بأنواع مختلفة من مجموعات البناء ،والتحدث عما أفعله.
>عندما ألعب باألحجيات أبحث عن القطع المفقودة ألجد الشكل المناسب.
>أبدأ باستخدام كلمات مثل «دائري» و»مستقيم» ،عندما أتحدث عن األشكال اليت أراها.
النشاطات:
>دعين أبن باستخدام صناديق من الورق المقوى أو المكعبات الخشبية وأستخدم كلمات مثل «طويل» أو «مرتفع»
لوصف المجسم الذي شكلته.
ّ
معي ،مثل «الطاولة اليت
>شاركين في رحلة َتعرف األشكال داخل البيت أو خارجه للعثور عىل األشياء المتشابهة لشكل
تشبه الدائرة».

عودة

المرحلة الخامس

استيعاب العالم

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

استيعاب العالم

<

األشخاص والمجتمعات

<

العالم

<

التكنوالوجيا

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

استيعاب العالم

األشخاص والمجتمعات
مؤرشات:
>أهتم بالكبار وأتحدث عن األماكن اليت يعيشون فيها وماذا يعملون.
ّ
ّ
ّ
الممية بالنسبة إيل وأتحدث عنها ،مثل :اليوم الذي حصلت فيه عىل دراجيت.
>أستطيع أن أتذكر اللحظات
>أستطيع أن أتحدث عن األشخاص الممزيين بالنسبة إيل وإىل عائليت وأصدقائي ،مثل« :تذكر حفلة عيد الميالد اليت كان
فيها كعكة كبرية وزينة ممزية».
>أهتم بوظائف الكبار المختلفة ،مثل رجال اإلطفاء واألطباء.
ّ
>أعرف أنين ممزي ،وأن بعض األشياء اليت أفعلها تشبه ما يفعله بعض أصدقائي ،وبعضها تختلف ،وقد أقول أشياء
مثل« :أنا ال آكل السمك» و»أذهب إىل الملعب نفسه ،مثل أصدقائي».
النشاطات:
ّ
محطة اإلطفاء أو المكتبة.
>خذني إىل أماكن مختلفة في المنطقة اليت نعيش فيها ،مثل

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

استيعاب العالم

العالم
مؤرشات:

ّ
ً
ّ
>أستطيع التحدث عن بييت واألماكن اليت أعرفها ،مثل :الحديقة والمحالت التجار ية والمكتبة ،وأحيانا أسأل أسئلة عن
الحيوانات والنباتات اليت أراها.
>أستطيع التحدث عن النباتات والحيوانات اليت تهمين ،مثل الكلب الذي ينبح في الحي ،والشجرة الطويلة في الحديقة.

>أتحدث عن سبب حدوث األشياء وكيف تعمل ،مثل« :أين تذهب كل مياه االستحمام عندما تزنل في مرصف المياه؟».
ُ
>أبدأ بمالحظة التغريات اليت تحصل في األشياء ،مثل :تحول لون الموز إىل األسود عندما يبقى مدة طويلة ،أو عندما
تكرب الزهور في الحديقة.

ّ
ّ
>أعرف أن علينا أن نكون حذرين مع الحيوانات والنباتات ،وأن نتذكر أال نقطف الزهور ،وأنه ينبغي لنا أن نربّت عىل القطة
بلطف.
النشاطات:
>ازرع معي بذور النباتات في وعاء أو في الحديقة.
>دعين استكشف الطني أو المطر أو الثلج.

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

استيعاب العالم

التكنولوجيا
مؤرشات:
>أعرف كيف أشغل المعدات البسيطة ،مثل :التلفاز ،وأجهزة التحكم عن ُبعد «الريموت».
ّ
>أحب األلعاب ذات المقابض وشاشات اللمس ،واألشياء الحقيقية مثل الكامريات أو الهواتف النقالة.

>أستطيع أن أجعل األلعاب تعمل بالضغط عىل المفاتيح ّ
أو بلمس الشاشة ألجعلها تتحرك أو تصدر أصواتا.
ّ
>أعرف أن بإمكاني إيجاد األشياء اليت تهمين من الكمبيوتر أو الهاتف النقال أو الكمبيوتر اللوحي.
النشاطات:
>دعين أضغط عىل أزرار ،مثل زر المصعد أو جرس الباب في مزنل أقاربنا لرنى ما سيحدث.

عودة

المرحلة الخامس

الفنون التعبريية والتصميم

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الفنون التعبريية
والتصميم

<

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد
التعليمية ،واستخدامها

<

التخيل

عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

الفنون التعبريية والتصميم

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد التعليمية ،واستخدامها
مؤرشات:
>أحب المشاركة في الرقص وألعاب الحلقات ،مثل« :وردة مفتحة ...وردة مغمضة».
ُ
>أستطيع أن أغين بعض األغاني المألوفة.
ُ
ً
>أبدأ في التحرك مع اإليقاع ،وخصوصا عندما أسمع موسيقى أحبّها.
>أستطيع أن أتح َرك عىل بعض اإليقاعات البسيطة المكررة وعىل األغاني واألناشيد اليت أحبّها خاصة.
> أستطيع أن أصدر الكثري من األصوات باستخدام أشياء مختلفة ،مثل :طرق الملعقة عىل الطبق ،أو التطبيل عىل
الطاولة.
ً
ً
ألوانا جديدة.
معا ألصنع
>أستطيع مزج ألوان الطالء
َ
ً
أشكاال مختلفة ،وأستخدمها ألرسم أشياء أعرفها ،مثل الوجه أو
أصل الخطوط عىل الورقة ألرسم
>أعرف أن بإمكاني أن
الباب.
ّ
>أحب أن أتحدث وأعرف المزيد عن األشياء المختلفة مثل :غطاء اللحاف الناعم ،أو المقالة الالمعة.
>أستطيع استخدام جميع أنواع ألعاب البناء وصناديق الكرتون الفارغة ألصنع األشياء.
>أضع قطع المكعبات في خطوط وأجمعها ألجعل منها أشياء ،مثل :المنازل ،ومواقف السيارات.
ّ
>أعرف أنين أستطيع استخدام أدوات ،مثل :المقص ،والمالعق ،والمطارق لصنع أشياء مختلفة.
النشاطات:
>دعين أدمج ألوان الطالء لصنع األلوان الخاصة بي.
عودة

المرحلة الخامس

(سنتني ونصف  4 -سنوات وشهرين):

الفنون التعبريية والتصميم

التخيل
مؤرشات:
ُ
ّ
>أبدأ بحب بعض األشياء أكرث من غريها ،مثل حب التلوين والرسم أكرث من الرقص أو الغناء.
ً
ً
ً
>أتحرك بطرائق مختلفة عندما أكون سعيدا أو متحمسا ،وأرقص وأقفز أحيانا عندما أسمع الموسيقى.
ُ
أعرفها ألؤلف أغاني وأناشيد خاصة بي.
>أغين لنفيس ،وأغري األغاني اليت
ُ
>أالحظ األشياء اليت ُتؤديها ،مثل :الطبخ والتنظيف ،وأتظاهر أنين أفعل اليشء نفسه.
ّ
ممي أقوم بإعادة تمثيله ،مثل :إطعام الطفل ،أو أول درس في السباحة.
>عندما يحدث يل يشء
ُ
ّ
ً
>عندما ألعب بالدمى أؤلف قصصا مثل قصص األبطال الخارقني ،الذين ينقذون الناس من مبىن ،أو َقصص الحيوانات
اليت تأكل العشب.
ّ
>أستخدم أشياء عادية وأتظاهر بأنها أشياء أخرى ،كأن أقول :إن الملعقة خرطوم إطفاء النار ،إن مكعبات األلعاب
بطاطس مقلية.
>عندما أشعر بالحماس أحب رسم صورة أو تلوينها ،أو الرقص ،أو الغناء.
النشاطات:
>ساعدني عىل استخدام بعض ألعابي لتأليف قصة.
ً
ً
ً
كبريا من الورق المقوى ألصنع سفينة فضاء عندما أتظاهر
صندوقا
قطعا من المواد ألصنع ُقبّعة ،أو أعطين
>أعطين
بأنين شخص آخر أو بأنين ذاهب في مغامرة.
عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

06
06

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

انقر عىل أحد جوانب التعلم

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

القراءة والكتابة

التطور البدني

الرياضيات

التواصل واللغة

استيعاب العالم

الفنون التعبريية
والتصميم

عودة

المرحلة السادسة

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور الشخيص
واالجتماعي والعاطفي

<

بناء العالقات

<

إدارة المشاعر والسلوكات

<

ّ
الثقة بالنفس والوعي
الذاتي

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

بناء العالقات
مؤرشات:
>أحب أن أتحدث مع أصدقائي واألشخاص الكبار ،وأخربهم بما أعرفه عن األشياء اليت يتحدثون عنها.
>أستطيع أن أخربك بما أعرفه عن األشياء اليت أحب أن ألعب بها أو األشياء اليت أحب أن أفعلها ،وأسأل األشخاص الكبار
وأصدقائي أسئلة لمعرفة المزيد عنها.
معا أو أغضب بعضهم بعضاً.
ً
>أستطيع أن أساعد أصدقائي ليتصالحوا مع بعضهم إذا اختلفوا
النشاطات:

ُ
>عندما نذهب إىل الحديقة اسألين :ما الذي ُيمكننا فعله في الحديقة؟ أو ما األشياء اليت نراها تنمو هناك؟

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

إدارة المشاعر والسلوكات
مؤرشات:

ً
>أستطيع أن أخرب أصدقائي واألشخاص الكبار ما أحتاج إليه وما أريده وما أحب فعله ،وإذا أح َببت أو لم أحب شيئا ما.
ُ
>أستطيع أن أخربك بما أحب فعله وبما أجيد ،مثل الرسم أو الجري.

النشاطات:

ْ
آمني عندما نعرب الشارع من ممر المشاة.
>تحدث معي عن كيف نبقى

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

ّ
الثقة بالنفس والوعي الذاتي
مؤرشات:
ّ
>أعرف أنين إذا أخذت لعبة صديقي أو رصخت عليه فإنه قد يغضب مين أو يشعر بالضيق ،وعندما أجعل صديقي يشعر
ً
بالضيق مين أو االنزعاج فإن ذلك قد يزعجين أيضا ،أو قد يجعلين أحاول أن أعانقهم.
>أعرف ما يجب فعله لمساعدتي وأصدقائي عىل تبادل األشياء ،والحفاظ عىل سالمتنا ،وأن نكون سعداء.
ً
>بدأت أصبح قادرا عىل إخبار أصدقائي ما يمكنهم فعله لمساعدتي إذا أخذوا لعبيت أو أشعروني بالضيق
النشاطات:

ً
أخبك كيف يمكنك مساعدتي عندما أصنع شيئا ما.
دعين
>
ِ

عودة

المرحلة السادسة

التطور البدني

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التطور البدني

<

التحكم الحركي

<

الصحة والرعاية الذاتية

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التطور البدني

التحكم الحركي
مؤرشات:

>أحب أن أتح َرك بطرائق مختلفة ،مثل الجري أو النط أو القفز أو التدحرج.
>أستطيع القفز من عىل درجة والزنول عىل األرض عىل كلتا قدمي.

َ
المطاردة أو ألعاب السباقات.
>يمكنين اإلبطاء أو تغيري االتجاه ألوقف نفيس من االصطدام بأصدقائي أو األشياء ،عندما ألعب
ّ
>أستطيع أن أحرك قدمي وظهري وبطين للمرور من األنفاق أو فوقها أو تحتها ،وتسلق اإلطارات واألدراج.
>أستطيع دفع األشياء أو رميها أو ركلها أو التقاطها مثل كرة كبرية أو بالون أو قطعة من القماش.
>أستطيع استخدام المقص في قص الورق أو القواطع لصنع األشكال من المعجون.
>أستطيع استخدام أشياء مختلفة ،مثل :المقص أو فرشاة الطالء أو األقالم أو المطارق أو المكعبات لصنع األشياء اليت أريدها.
>أختار استخدام إما يدي ال ُيرسى أو اليمىن أكرث لمسك أشياء ،مثل القلم أو فرشاة األلوان أو المقص.
ُ
>أبدأ بامتالك القدرة عىل رسم إشارات دائرية بعكس عقارب الساعة ،وخطوط من األعىل لألسفل ،بالعكس ،عندما أستخدم القلم أو
فرشاة األلوان.
ً
حروفا يمكنك البدء في تعرفها .وعادة ما تكون أشكال الحروف اليت أكتبها مختلفة من حيث موقعها في أول الكلمة أو
>أكتب
وسطها أو آخرها.
>أستطيع أن أمسك القلم وأستخدمه في كتابة الحروف اليت يمكنك َتعرفها ،بحيث أبدأ تلك الحروف وأنهيها بشكل صحيح.

تابع<<<
عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التطور البدني

التحكم الحركي
النشاطات:

ّ
ً
>العب معي ألعابا ،مثل :كرة القدم ،أو كرة السلة ،أو رمي الكرات في السالت أو الصناديق.
َ
>اطلب إيل إدخال خيط عريض أو رباط حذاء في خرز كبري أو أغطية قنان بالستيكية مثقوبة.

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التطور الشخيص واالجتماعي والعاطفي

الصحة والرعاية الذاتية
مؤرشات:
>أحب تناول أنواع مختلفة من الفواكه والخرضاوات.
>أستطيع الذهاب إىل الحمام لوحدي.
>أستطيع أن أخربك عن الطرائق المختلفة للحفاظ عىل الصحة ،مثل :غسل يدي قبل األكل ،أو رشب الماء عند العطش،
أو تناول الفواكه أو الخرضوات ،أو الركض والقفز.
>أستطيع أن أظهر لك كيف ُيمكنين استخدام أشياء مناسبة لألطفال ،مثل المقصات والمطارق والمناشري ،عىل نحو
آمن ،بحيث ال أؤذي نفيس أو أصدقائي.
ُ
َ
>أستطيع أن أرتب األلعاب كي ال أ َقع عليها فأؤذي نفيس.
>أستطيع استخدام أشياء مناسبة لألطفال ،مثل المقصات والمطارق والمناشري ،عىل نحو آمن من غري مساعدة الكبار.
النشاطات:
>اصنع يل فواكه أو خرضاوات عىل شكل أسياخ لمساعدتي في تجربة أنواع مختلفة منها.
>ارقص معي عندما نسمع األغاني المفضلة لدينا.

عودة

المرحلة السادسة

التواصل واللغة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

التواصل واللغة

<

االستماع واالنتباه

<

االستيعاب

<

ّ
التكلم

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التواصل واللغة

االستماع واالنتباه
مؤرشات:
>أستطيع االستماع بعناية فائقة ِلما يحدث ،عندما أغين أو أقرأ قصة مع الكبار.
>أستطيع االستماع إليك عندما تطلب إيل فعل أمر ما وأقوم بفعله.
النشاطات:
>العب معي لعبة البحث عن الكزن حيث يجب عيل أن أستمع إىل تعليماتك لمساعدتي في العثور عىل الدليل الذي
يوصلين إىل الكزن.

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التواصل واللغة

االستيعاب
مؤرشات:
>أستطيع االستماع بعناية فائقة إىل ما يحدث عندما أغين أو أقرأ قصة مع الكبار.
>أستطيع االستماع إليك عندما تطلب إيل فعل أمر ما وأقوم بفعله.
النشاطات:
ً
ً
شيئا ما قد حدث؟ أو ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟
معا اسألين :لماذا أعتقد أن
>عندما نقرأ قصة

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

التواصل واللغة

ّ
التكلم
مؤرشات:
>أستطيع استخدام الكثري من الكلمات ألخربك عن يشء ما صنعته أو يشء ما فعلته.
ً
ُ
>أحب أن تستخدم كلمات جديدة عندما تتحدث معي عما أفعله أو ما أستخدمه ،ثم أحاول استخدام هذه الكلمات
الجديدة فيما بعد وأنا ألعب.
ُ
ّ
ً
>أستطيع أن أتظاهر بأنين شخص آخر وأفعل أشياء مختلفة ،كأن أعمل ممرضا أرعى المرىض وأداويهم باستخدام
الضمادات.
>أستطيع استخدام كلمات ،مثل« :أوال» و»بعد ذلك» و»ثم» ،عندما أخربك قصة أو أحدثك عن يشء فعلته.
ُ
>أحب أن أؤلف القصص باستخدام ما أعرفه أو ما أراه أو ما أسمعه ،عندما أرتدي مالبيس أو ألعب بالدمى.
النشاطات:
>عندما نقرأ قصة ما اسألين :كيف أعتقد أن القصة قد تنتهي؟
>شكل معي أناشيد بسيطة ومضحكة ،نستخدم فيها كلمات تبدأ بالحرف نفسه أو بكلمات عىل القافية نفسها ،مثل:
«كأس» ،و«فأس» ،و«رأس».
ً
>استخدم أصواتا مختلفة عندما تخربني القصص.

عودة

المرحلة السادسة

القراءة والكتابة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

القراءة والكتابة

<

القراءة

<

الكتابة

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

القراءة والكتابة

القراءة
مؤرشات:
>أستطيع أن أخربك الكثري من الكلمات اليت تتبع الوزن نفسه ،مثل «لطيف ،نظيف ،خفيف».
>أستطيع أن أسمع الكلمات ،وأخربك بأول صوت منها عندما تلفظها.
ّ
ّ
ُ
>أستطيع أن أنطق كل صوت في كلمة قصرية ،مثل «كلب» ،وعندما تنطق األصوات كلها ،مثل «ك ،ل ،ب» أستطيع
ّ
ً
معا وإخبارك بالكلمة ،كما أستطيع كتابة كل حرف أحتاج إليه فيه الكلمة.
جمعها
>أستطيع قراءة جمل قصرية تتكون من كلمات ،مثل «أنا» أو «حرف العطف (و) « .وأستطيع ُن ْ
طق كلمات أعرف جميع
أصوات حروفها ،مثل «درس» أو «لعب».
>أستخدم قصيص المفضلة لمساعدتي في تكوين قصيص الخاصة عندما أرتدي المالبس أو أستخدم الدمى اليت عىل
شكل أشخاص أو حيوانات.
>أحب أن أتبادل معك الكتب المختلفة ،مثل :القصص المصورة ،واألناشيد ،والقصائد ،وكتب الحقائق ،والمجالت.
ً
مهتما باألشياء أستطيع البحث في الكتب أو عىل المواقع اإللكرتونية لمعرفة المزيد عنها.
>عندما أكون

تابع<<<
عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

القراءة والكتابة

القراءة
النشاطات:
ّ
>ال تنس أنين استمتع بمشاركة القصص معك وقراءتك يل.
>دعين اقرأ لك قصصا وأسألك أسئلة مشوقة عن القصة.
>اصنع معي مرسح دمى من صندوق ورق مقوى ،وصور من المج ّ
الت أو من المواقع اإللكرتونية لمساعدتي عىل تأليف
قصص جديدة.
ُ
>اخرتع معي ألعاب عن الحروف أو الكلمات ،ثم إلعبها معي.
ً
ألعابا فيها تعليمات ،مثل« :هل يمكنك أن ت-ق-ف-ز؟» ،أو «هل يمكنك أن ت-ن-ط؟» ،بحيث يتوجب عيل
>العب معي
ً
معا وإظهار الفعل.
ربط األصوات
>اسألين عن قصص مفضلة لدي.

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

القراءة والكتابة

الكتابة
مؤرشات:
>أستطيع أن أخربك ما تعنيه العالمات واألشكال والحروف والصور اليت أكتبها.
ْ
ّ
ُ
ُ
>أعرف أنه عندما أقول كلمة يمكنك كتابتها ،وأن الحروف اليت استخدمتها تكون الكلمة اليت قلتها.
ْ
ُ
َ
>أستطيع أن أسمع صوت أول حرف في الكلمة اليت ُقلتها ،ث َم أخربك بها.

ّ
ُ
ً
>أستطيع أن أخربك كل األصوات في كلمة قصرية ،مثل “كلب ”،وعندما تنطق أصواتا مثل «ك،ل،ب» أستطيع أن أجمع
ً
األصوات معا وأخربك بالكلمة.
>أستطيع أن أخربك بأسماء الحروف األبجدية وأصواتها.
ً
>أستطيع البدء باستخدام الحروف في كتاباتي ،وأحيانا أكتب الحرف الصحيح بحسب الصوت الذي أنطقه وأنا ألفظ الكلمة.
>أستطيع كتابة اسمي.
>أستطيع كتابة أسماء األشياء ألبيعها عندما ألعب لعبة «المحالت التجارية».
>أستطيع كتابة تعليق قصري ،مثل «بيت كبري» ألخربك بما صنعته من الصناديق.
ً
جمال قصرية ،مثل «أنا أقفز» عندما أصف نفيس.
>أحاول أن أكتب
تابع<<<
عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

القراءة والكتابة

الكتابة
النشاطات:
ً
متجرا للعب ،ودعين أكتب قوائم األسعار.
>اصنع يل
>اصنع لوحات أرقام لسيارتي.
ُ
ً
ُ
كتابا فيه صور لعائلتنا أو لمناسبات عائلية أخرى ،ثم دعين أكتب فيه كلماتي.
>اصنع يل

عودة

المرحلة السادسة

الرياضيات

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الرياضيات

<
<

األرقام

ّ
الشكل والمساحة والقياس

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

الرياضيات

األرقام
مؤرشات:
>أستطيع تعرف األرقام المهمة بالنسبة إيل ،مثل عدد سنني عمري ،أو رقم مزنيل ،أو رقم الحافلة اليت أركبها للذهاب
إىل السوق.
>أستطيع تعرف األرقام من  1إىل .5
>أستطيع لمس األشياء واحدا تلو اآلخر لمساعدتي عىل العد حىت  3او .4
>أستطيع عد األشياء في صفحة من كتاب أو عىل بطاقة عيد ميالد.
>أستطيع مطابقة العدد الصحيح مع مجموعة من األشياء من 1إىل  5بداية ،ثم من  1إىل .10
م عدها لمعرفة كم كان تخميين قريباً.
>أستطيع تخمني عدد األشياء اليت يمكنين أن أراها في دلوُ ،ث ّ
>أستطيع أن أخربك أي سلة فيها عدد «أكرث» أو «أقل» من األشياء.
ً
معا ،وأخربك بمجموع عدد األشياء اليت لدي.
>أستطيع وضع سلتني بهما مجموعة من األشياء
>أستطيع أن أخربك عن العدد النهائي عند إضافة «واحد زيادة» عندما تخربني بالرقم.
ً
ً
واحدا عندما تعطيين مجموعة من األشياء يصل
واحدا أو أنقصنا منه
>أستطيع أن أخربك بالرقم الجديد إذا زدنا عليه
ُّ
عددها إىل5 ،ثم إىل 10
تابع<<<
عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

الرياضيات

األرقام
>أستطيع استخدام كلمات ،مثل «أضف» و»خذ».
>أستطيع استخدام عالمات وصور ألظهر لك قدرتي عىل العد.
>أستطيع استخدام العد لمساعدتي في حل المسائل المهمة بالنسبة إيل ،مثل تقسيم سندويشيت إىل نصفني
لمشاركتها مع صديقي.
النشاطات:
> ّ
خطط لزنهة معي ،ودعين أقرر عدد السندويشات والفواكه اليت سنحتاجها.
>كون خط األرقام باستخدام بطاقات أعياد ميالدي القديمة.
ً
أرقاما قصصناها من مجلة.
>العب لعبة تتضمن
ْ
ً
عكسيا ،مثل« :خمسة ّ
بطات بسبحوا بالمي».
>غن أغاني األرقام ،بحيث أعدها

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

الرياضيات

ّ
الشكل والمساحة والقياس
مؤرشات:

>أبدأ في استخدام أسماء األشكال ،مثل« :دائرة» ،و»مربّع» ،و»مكعب» و»أسطوانة».

>يمكنين استخدام كلمات ،مثل «تحت» أو «خلف» أو «عىل» أو «في» ألخربك بمكاني عندما ألعب عىل مسار به عوائق.
>أستطيع أن أخربك أي األشياء «ثقيل» وأيّها «خفيف» عندما تعطيين شيئني ،وأيّهما «ميلء» وأيّهما «فارغ» عندما أمأل
الزجاجتني وأفرغهما.
>أستطيع استخدام األشياء لصنع األنماط ،مثل األزرار والمكعبات.
ُ
>أبدأ في استخدام كلمات مثل «المال» و «الدينار» و «القرش» عندما ألعب في لعبة «المتجر».
>أعرف ترتيب مالبيس عندما أرتديها.
ً
غدا أو ما حدث أمس ،كما أخربك ما هو اليوم.
>أستطيع أن أخربك بما سيحدث
النشاطات:
ّ
>دعين أفرز أزواج األحذية ،بحيث أرتبها من الصغرية إىل الكبرية.
ً
>دعين أصمم أنماطا من األزرار أو األغطية ،مثل «كبرية ،صغرية ،كبرية ،صغرية».
>دعين أعطك تعليمات حول مسار العوائق ،مثل «اذهب تحت البطانية» ،ثم «اذهب من خالل النفق» ،ثم «اذهب خلف
الكريس».

عودة

المرحلة السادسة

استيعاب العالم

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

استيعاب العالم

<

األشخاص والمجتمعات

<

العالم

<

التكنوالوجيا

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

استيعاب العالم

األشخاص والمجتمعات
مؤرشات:
>أحب أن أشارك في مواقف حياتية يومية ،مثل :التسوق ،وأعياد الميالد الخاصة بي وبعائليت.
ُ
>أع ُرف أن أصدقائي قد يفعلون أشياء بطريقة مختلفة عن اليت أفعلها ،مثل :تناول أطعمة مختلفة عما أتناوله ،أو
ُ
االحتفال بأعياد ومناسبات غري اليت أحتفل بها.
النشاطات:
>دعين أساعدك في العثور عىل األشياء اليت نحتاج إليها في المحل التجاري.
>لنتظاهر أن لدينا حفلة للدمى والدببة

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

استيعاب العالم

العالم
مؤرشات:
>أستطيع أن أتحدث عن تشابه واختالف األشياء ،مثل الزهور أو المباني اليت قد تبدو متشابهة أو مختلفة.
>أستطيع أن أتحدث عن األنماط في األشياء اليت أراها حويل ،مثل المكعبات أو أوراق الشجر.
>أستطيع أن أتحدث عن كيفية تغري األمور ،مثل البذور اليت تنمو لتصبح زهرة أو ذوبان قطعة الثلج إىل الماء.

النشاطات:
>اصنع يل خريطة توضح الطريق للوصول من مزنلنا إىل الحضانة أو المكتبة.
ً
ً
>ارسم طريقا لسيارتي أو مسارا لقطاري عىل قطعة كبرية من الورق.
>دعين أساعدك في ري النباتات.
ّ
>اعمل معي مكعبات الثلج الملونة ،ودعين أستخدمها في الرسم.

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

استيعاب العالم

التكنولوجيا
مؤرشات:
>أستطيع استخدام برنامج الرسم عىل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي لرسم صورة.
>أستطيع استخدام أشياء مختلفة مثل الكامريا في الهاتف النقال أو الميكروفون في جهاز الكمبيوتر.
>أطرح أسئلة حول كيفية عمل األجهزة التكنولوجية.
>أعرف أن جهاز الكمبيوتر أو جهاز التحكم عن بعد يحتاجان إىل أن يكونا متصالن بالكهرباء أو بهما بطارية حىت يعمالن.
النشاطات:

ّ
>دعين استمع إىل قصة أو أغنية من الراديو أو التطبيقات أو المواقع اإللكرتونية.
ً
ّ
>دعين ألتقط صورا أللعابي المفضلة ،أو لبعض األشخاص الكبار المفضلني لدي ،أو لمحطة الحافالت عندما نسري إليه.

عودة

المرحلة السادسة

الفنون التعبريية والتصميم

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

انقر عىل أحد الجوانب الفرعية

الفنون التعبريية
والتصميم

<

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد
التعليمية ،واستخدامها

<

التخيل

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

الفنون التعبريية والتصميم

َ
تعرُف وسائل اإلعالم والمواد التعليمية ،واستخدامها
مؤرشات:
>لدي أغاني ورقصات مفضلة .وعندما تسألين ،يمكنين أن أخربك أي واحدة أريد.
ُ
يمكن أن تصدر عنها.
>أستطيع ط َرق اآلالت الموسيقية وهزها ورضبها لمعرفة األصوات المختلفة اليت
>أستطيع مزج األلوان المائية أو ألوان الطالء الجاهزة.
>أستطيع اختيار أشياء ،مثل الورق أو المواد أو األرشطة ،اليت أريد استخدامها في رسم صورة.
>أحب استخدام الكثري من األشياء المختلفة ،مثل األلوان والورق والصوف لصنع صورة.
>أستطيع قص األشياء اليت أريد استخدامها في صورتي ،ولصقها وطيّها.
>أستطيع استخدام ألعاب البناء ،مثل المكعبات والصناديق لصنع األشياء اليت أريدها.
ً
معا.
>أستطيع استخدام أشياء مختلفة ،مثل :المقص والرشيط الالصق والمثقاب والسالسل لجمع وإصالح األشياء
>أستطيع اختيار األشياء اليت أريد استخدامها لصنع يشء ما ،وإذا لم أستطع تطبيق الفكرة فأستطيع اختيار يشء آخر أو
تغيري الطريقة اليت أصنع بها األشياء.
النشاطات:
ّ
ً
قصصا معي مثل «ليىل والذئب».
>مثل
>غن وارقص معي عىل أغاني المفضلة
ً
ً
ً
ً
وصمغا ،وصناديق ألصنع مجسمات ،مثل قلعة أو سيارة.
الصقا،
ورشيطا
خيوطا ،ومقصات،
>أعطين

عودة

المرحلة السادسة

( 3سنوات و 4اشهر  5 -سنوات) :

الفنون التعبريية والتصميم

التخيل
مؤرشات:
>أستطيع التنكر أو استخدام الدمى ألتظاهر بشخصيات أخرى أو أماكن أو أشياء قد حدثت ،مثل حفلة عيد ميالد أو زفاف أو...
بطرائق مختلفة والتظاهر بأنين يشء آخر ،مثل وحش أو دب.
للتحرك
وجسمي
وساقي
ذراعي
استخدام
أستطيع
>
ٍ

>أستطيع اختيار لون الطالء أو الورق أو المواد اليت أريد استخدامها إلضافة يشء إىل لوحيت ،مثل قطعة من الورق األخرض
ً
بدال من العشب.
>عندما أتنكر أو أستخدم الدمى يمكن أن أخربك ً
قصة عما يحدث وأنا ألعب.
>أستطيع أن ألعب بالقرب من أصدقائي الذين يرتدون مثيل مالبس تنكر  ،أو يستخدمون مثل الدمى اليت لدي.
>أستطيع التنكر وتمثيل قصة مع أصدقائي.
النشاطات:
ّ
>دعين أحك لك قصة عن ماذا أفعل عندما اتنكر ،وأتظاهر بأني قرصان أو طبيب.

عودة

