
مجاالت ومعاییر التربیة البدنیة والصحیةالمجال الرئیسى

مجال مفاھیم الصحة واألمانالمجال الفرعى

تنمیة العادات الصحیة السلیمةالمعاییر

یتعرف عناصر الوجبة الغذائیة المتكاملةالمؤشرات

مقارنة األغذیة

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

١- أن یقارن األطفال بین كمیة ونوعیة االطعمة التى إعتادوا  على تناولها
على مدار یوم واحد وكمیة ونوعیة األطعمة التى یجب تناولها وفقا للهرم الغذائى

٣٠ القاعة

جدول به عدد من الرموز - لوحة ورقیة موضح علیها الهرم الغذائى

١- تصطحب المعلمة األطفال إلى مركز العلوم
٢- تجهز المعلمة جدول مرسوم على لوحة ورقیة یتضمن خانة ألسماء األطفال وأخرى للطعام الذى تناولوه

٣- تعرض المعلمة على األطفال الهرم الغذائى ثم تقوم بتعلیقه على جدار الحائط
٤- تعرض المعلمة على األطفال نموذج لكمیة ونوعیة األطعمة التى تناولوھا على مدار یوم واحد

٥- تستفسر المعلمة من األطفال عن أنواع األطعمة التى تناولوھا باألمس منذ الصباح وحتى المساء بما فى ذلك الحلویات والمشروبات
٦- تدون المعلمة اإلجابات التى ذكرھا كل طفل على اللوحة الورقیة كما تقوم بتقسیم خانة الطعام إلى ستة أقسام ( االفطار - بعد االفطار - الغذاء

- بعد الغذاء -العشاء - بعد العشاء )
٧- تساعد المعلمة األطفال فى توزیع األطعمة التى تناولوھا حسب مكوناتها على الهرم الغذائى

٨- تساعد المعلمة األطفال فى إقتراح عدد من التعدیالت على أنواع األطعمة التى إعتاد وا تناولها

یقارن الطفل بین كمیة ونوعیة األطعمة التى إعتادوا تناولها على مدار یوم واحد وكمیة ونوعیة األطعمة التى یجب تناولها وفقا للهرم الغذائى

التقدم مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ١ من ١١



یمیز بین أنواع الطعام الصحى وغیر صحىالمؤشرات

الهرم الغذائى

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

١- ان یتعرف االطفال على مفهوم الهرم الغذائى
٢- ان یتعرف االطفال على الكمیات التى یحتاجها الجسم من األغذیة المختلفة وفقا للهرم الغذائى

٣٠ القاعة

ملصق الهرم الغذائى

١- تصطحب المعلمة األطفال إلى مركز العلوم وتعرض علیهم ملصق الهرم الغذائى
٢- تشرح المعلمة لألطفال ان الهرم الغذائى یوضح إحتیاجات جسم اإلنسان من المجموعات الغذائیة المختلفة

٣- توضح المعلمة اسباب تقسیم الهرم الغذائى إلى مجموعات غذائیة تستفسر المعلمة م االطفال عن األطعمة التى یحبون تناولها

*یحدد األطفال اسباب تقسیم الهرم الغذائى إلى مجموعات غذائیة
* یحدد األطفال إحتیاجات جسم اإلنسان من المجموعات الغذائیة المختلفة

التقدم مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ٢ من ١١



الهرم الغذائى

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

١- أن یتعرف األطفال على مفهوم الهرم الغذائى
٢- أن یتعرف على مكونات األغذیة المختلفة

٣٠ القاعة

ملصق الهرم الغذائى

١- تعرض المعلمة ملصق الهرم الغذائى على األطفال
٢- توضح المعلمة لألطفال مفهوم الهرم الغذائى

٣- تقوم المعلمة بتعریف األطفال بمكونات األغذیة المختلفة

تطلب المعلمة من األطفال تحدید مكونات األغذیة المختلفة

البدایة مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ٣ من ١١



الوجبة الصحیة

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

ان یستطیع االطفال اختیار االطعمة الخفیفة المفیدة

٢٠ القاعة

برتقال - عصیر - سندوتشات

١- تتحدث المعلمة مع االطفال عن ما یمكن ان یأكلوه إذا شعروا بالجوع فى الفترة مابین األفطار والغذاء فالبعض یقول بسكویت - واالخر بنبون
-واالخر شیبسى - واالخر عصیر

٢- ثم تبدأ تقول لهم ان األكل یجب ان یكون مفید زى الفاكهة أو العصیر الطازج أو الساندوتش أما البسكویت والبنبون والمقرمشات فهى غیر
مفیدة وتعرضنا لألمراض  ( مع توضیح انه یمكن أن نأكل الحلویات بعد الوجبات األساسیة واألكتفاء بواحدة او إثنین  فقط )

تعرض المعلمة على الألطفال لوحة مرسوم علیها ( زجاجة لبن - كوب عصیر - زجاجة كوال - بیض - شیكوالتة - مقرمشات - برتقالة ) وتطلب
منهم وضع دائرة حمراء حول األطعمة الخفیفة الصحیة .

البدایة مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ٤ من ١١



مجاالت ومعاییر العلومالمجال الرئیسى

مجال علوم الحیاةالمجال الفرعى

تنمیة معرفة الطفل بالكائنات الحیة وتعامله معهاالمعاییر

یتعرف على النماذج المعبرة عن الكائنات الحیةالمؤشرات

نموذج معبر

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

–یفرق الطفل بین ما ھو حي وما ھو غیر حي .
یذكر خصائص الحیاة .

٣٠ القاعة

نباتات الحدیقة/ حیوانات المزرعة / حیوانات المنزل األلیفة / األقران/األشیاء المحیطة بالطفل

اسألي األطفال عن الفرق بین ما ھو حي وما ھو غیر حي . أطلبي من الطفل أن یذكر لك خصائص ما ھو حي .
–اسألي الطفل  نفسه ھل ھو حي أم میت –  اسألي الطفل عن الفرق بین ما ھو حي وما ھو میت –
–أطلبي من الطفل أن یضرب لك أمثلة بما یطلق علیة صفة الحیاة وما یطلق علیة خاصیة الموت –

–الطفل عن خصائص الحیاة لیعددھا لك الحي یستطیع أن ..،... ،....( یتنفس / یكبر وینمو/ یأكل یشرب ( یتغذى ) یجري ویلعب ( یتحرك ) یزید
عدده ( یتكاثر ) یخرج بمعني التخلص من الفضالت ویقولها األطفال یروح الحمام

وعلي المعلمة تسجیل كل استجابات االطفاال ومنها یتعرف علي الكائن الحي

أطلبي من األطفال عمل ألبوم صور یقومون فیه بجمع صور ألشیاء غیر حیة وأخري حیة

البدایة مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ٥ من ١١



یتعرف على وظائف األعضاء بالكائنات الحیةالمؤشرات

أمیز الغذاء

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

أن یصنف األطفال النباتات التى تؤكل ( جذورھا –  ثمارھا –  اوراقها –  بذورھا –  سیقانها )

٣٠ الحدیقة

بطاقات موضح علیها :- بنجر- خس –  تفاح - قصب سكر –  جزر –  جرجیر –طماطم

١-تصطحب المعلمة األطفال إلى حدیقة الروضة
٢-تعرض المعلمة البطاقات الموضح علیها أنواع النباتات المختلفة
٣-تساعد المعلمة األطفال فى تصنیف النباتات حسب ما یؤكل منها

٤-توضح المعلمة أن بعض النباتات تؤكل ثمارھا أو جذورھا أو سیقانها أو اوراقها أو بذورھا
٥-تعطى المعلمة أمثلة من النباتات الموجودةفى الحدیقة  كلما أمكن ذلك

١-یتعرف األطفال على أنواع النباتات المختلفة
٢-یتعرف األطفال على أجزاء النباتات المختلفة
٣-یصنف األطفال النباتات حسب ما یؤكل منها

التقدم مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ٦ من ١١



یصنف الكائنات الحیة واِألشیاء غیر الحیةالمؤشرات

مصادر الغذاء

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

١-أن یصنف األطفال أنواع الغذاء وفقا لمصدره ( حیوانى –  نباتى )
٢-أن یفرق األطفال بین أنواع الطعام

٣٠ القاعة

بطاقات موضح علیها خضروات مختلفة –فاكهة مختلفة –قطعة جبن ابیض –حبوب فول وعدس –عصیر لیمون- كوب حلیب

١-تقوم المعلمة بإصطحاب األطفال لمركز العلوم
٢-تقوم المعلمة بعرض البطاقاتالمختلفة على األطفال

٣-تساعد المعلمة األطفال فى تصنیف األغذیة واألطعمة إلى نباتیة وأخرى حیوانیة
٤-تساعد المعلمة األطفال فى تصنیف األطعمة إلى أطعمة تؤكل مطهیة و أخرى تؤكل غیر مطهیة

١-یصنف االطفال أنواع الغذاء إلى غذاء حیوانى  أو نباتى
٢-یفرق األطفال بین أنواع الطعام التى یمكن تناولها مطهیة او بدون طهى

البدایة

یراعى ان تكون البطاقات بحجم كبیر لمراعاة ضعاف البصر

مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ٧ من ١١



مصادر الغذاء

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

١-أن یصنف األطفال أنواع الغذاء وفقا لمصدره ( حیوانى –  نباتى )
٢-أن یفرق األطفال بین أنواع الطعام

٣٠ القاعة

بطاقات موضح علیها خضروات مختلفة –فاكهة مختلفة –قطعة جبن ابیض –حبوب فول وعدس –عصیر لیمون- كوب حلیب

١-تقوم المعلمة بإصطحاب األطفال لمركز العلوم
٢-تقوم المعلمة بعرض البطاقاتالمختلفة على األطفال

٣-تساعد المعلمة األطفال فى تصنیف األغذیة واألطعمة إلى نباتیة وأخرى حیوانیة
٤-تساعد المعلمة األطفال فى تصنیف األطعمة إلى أطعمة تؤكل مطهیة و أخرى تؤكل غیر مطهیة

١-یصنف االطفال أنواع الغذاء إلى غذاء حیوانى  أو نباتى
٢-یفرق األطفال بین أنواع الطعام التى یمكن تناولها مطهیة او بدون طهى

البدایة

یراعى ان تكون البطاقات بحجم كبیر لمراعاة ضعاف البصر

مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ٨ من ١١



مصادر الغذاء

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

١-أن یصنف األطفال أنواع الغذاء وفقا لمصدره ( حیوانى –  نباتى )
٢-أن یفرق األطفال بین أنواع الطعام

٣٠ القاعة

بطاقات موضح علیها خضروات مختلفة –فاكهة مختلفة –قطعة جبن ابیض –حبوب فول وعدس –عصیر لیمون- كوب حلیب

١-تقوم المعلمة بإصطحاب األطفال لمركز العلوم
٢-تقوم المعلمة بعرض البطاقاتالمختلفة على األطفال

٣-تساعد المعلمة األطفال فى تصنیف األغذیة واألطعمة إلى نباتیة وأخرى حیوانیة
٤-تساعد المعلمة األطفال فى تصنیف األطعمة إلى أطعمة تؤكل مطهیة و أخرى تؤكل غیر مطهیة

البدایة

١-یصنف االطفال أنواع الغذاء إلى غذاء حیوانى  أو نباتى
٢-یفرق األطفال بین أنواع الطعام التى یمكن تناولها مطهیة او بدون طهى

مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com

٢٢ أكتوبر، ٢٠١١ صفحة ٩ من ١١



مجاالت ومعاییر المفاھیم اإلجتماعیةالمجال الرئیسى

مجال المواطنةالمجال الفرعى

اكتساب الطفل قیم المواطنة ومبادئ الدیمقراطیةالمعاییر

یراعى األداب العامة مثل (السلوك-الحوار-المظهر-العالقات-.......)المؤشرات

سمیر بیاكل كثیر

یمارس الطفل عادات غذائیة سلیمة

١.أن یتعرف الطفل على آداب الطعام .
٢.أن یشترك في المناقشة و الحوار.

٣٠ القاعة

(قصة مسرح عرائس + عروسة االراجوز أو اي عروسة أخرى تتوفر للمعلمة )

-تبدأ المعلمة بالحدیث على انه إثناء تناول الطعام یجب أال نسرف حتى تمتلئ معدتنا فهذا یمكن أن یضر بصحتنا والولد سمیر كان بیحب األكل
كتیر وكل دقیقة یأكل لما حصله حاجه خطیرة

- مین عاوز یعرف حصل إیه لسمیر؟
-تطلب المعلمة من األطفال أن یجلسوا ثم تبدأ في سرد أحداث القصة من خالل مسرح العرائس .

-تناقش المعلمة األطفال حول احداث القصة وتسألهم
•ما رأیك في سمیر ؟

•ھل تحب األكل كثیرا؟
•ھل تأكل األكل الخاص باخوتك أو أصدقائك؟

•ھل تأكل طعام من الشارع؟
•ھل تحدث ضوضاء و أنت علي مائدة الطعام ؟

ما شعورك إذا تناول احدھم طعامك دون علمك ؟

•ما أھم اداب تناول الطعام خصوصا إذا كان تناول الطعام في جماعة

البدایة

ملخص أحداث القصة
كان یاما كان ولد اسمه سمیر بیحب األكل كتیر وكل دقیقة یأكل حتى أصحابه زعلوا منه ألنه مش عاوز یلعب معاھم ویروح یأكل وفي یوم عید
میالده ماما عملت له تورته لذیذة وعزم أصحابه لیحتفلوا معه ولكن سمیر كل شویة یدخل المطبخ ویفتح الثالجة ویأكل حته من التورتة لحد ما
خلصت التورته ولما أصحابه وصلوا ملقوش تورتة وماما زعلت منه وسمیر صرخ فجأة من األلم في بطنه و اتصلت ماما بالطبیب الذي نصح

سمیر بعدم االسراف في األكل مرة تانیة،

مستوى النشاط : أسم النشاط :

المؤشر المكمل :

األھداف اإلجرائیة :

األدوات المطلوبة :

الزمن بالدقائق :مراكز التعلم :المكـــــان :

اإلجــــراءات :

التقویــــــــم :

الدمـــــــــج :

النصـــــوص :

DBPix Evaluation

www.ammara.com
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