روضة املدارس األردنية الدولية

الخطة الشهرية لصف الحضانة للعام 2016/2015م
الشهر :كانون أول
الثقافة العامة

اسم الطفل:

الـمهــن

المهن()1
* المهن بشكل عام والتعرف على مهنة المعلم وادواته
ومكان تواجده.
* مهنة المهندس وادواته .
* مهنة الطبيب وادواته .
* مهنة الشرطي وشرطي المرور ووظيفتهما ومكان
تواجدهما

المهن

*المهن()2
* مهنة الحداد وادواته
* مهنة النجار وادواته – الخشب ومصدرة وماذا نصنع
منه؟
* مهنة السائق ووظيفته.
* مهنة عامل النظافة ووظيفته وأدواته ومكان تواجده.

الشتــاء

**مظاهر فصل الشتاء
*مالبس فصل الشتاء
*تحضيرات الناس لفصل الشتاء (طاقية ،كفوف ،لفحة،
جاكيت) التدفئة والغذاء
*التعرف على وسائل التدفئة القديمة والحديثة وأهمية
االبتعاد عن المدفأة
*من أين يأتي الماء وأهميته في ري النباتات والحيوانات
واألنسان.
المفردات
(شتاء -مطر -ثلج -دافىء-بارد)

الحيوانات األليفة
* الحيوانات األليفة وأسمائها وماذا يغطي جسمها وماذا
تأكل
* أصوات الحيوانات األليفة وكيف يستفيد منها
االنسان.
* كيفية حماية الحيوانات األليفة من االنقراض.

الحيوانات األليفة

اللغة العربية

األحرف

المادة

* (س–ف–ق )

الكلمات المنظورة * ( ساعة – سفينة – فأر – فانوس
– فراشة – قطة – قطار – قرد).

المادة

الرياضيات
األرقام

* مراجعة ( .)2 - 1
العدد .) 3 ( :

األلوان

*( البنفسجي – البني  -البرتقالي )

األشكال

* األشكال  ( :دائرة – مربع – مثلث ).

المفاهيم

* مفهوم ( أكثر  -أقل ) .

التربية الدينية
القرآن الكريم

المادة
* مراجعـــة ســـورة الفلـــق.
*قدرة هللا في تعاقب الفصول األربعة.
*مهنة الرسول-صلى هللا عليه وسلم
* مهنة نبي هللا داوودعليه السالم
* مهنة نبي هللا نوح عليه السالم

االنشطة والزيارات
األنـــاشيـــد

دق دق

جاء الشتاء

* االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
* االحتفال بمهرجان الشـــتاء
كلمـــات النشيد
دق دق دق دق مين إلي بيـدق البـاب
أنا الشتاء افتحوا لي مشتاقلكم يا أطفال
حو حو حو حو
أوعوا تفتحوا الباب ايجى الشتاء ايجى برده
أوعوا تفتحولوا الباب
دق دق دق دق
افتحـــــوا لـــي يـــا أطفـــال
شوفوا شو حامل علـــــى ظهري
كبابيد وثيـــــاب جــــــداد مرحــى مرحـــى شــو هالفــرحــه
يـــال نفتح يا أطــفـــال يــال نلـــبس كبـــود أحــمـــر
طاقيـــة وجزمـــــه بسـحــــاب

جاء الشتاء والبرد جاء
وعادت الطيور لعشها الصغير
فالعش مثل الدار يحمي من االمطار
يحمي من البرد والرق والرعد
معلمة صف الحضانة
هيـــا النـــاطــــور

