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وسائلي التعليمية
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املتطلبات :
 -1فلني
 -2ورق قص ولصق امللون
 -3مقص  +مشرط
 -4سيارات صغرية بألوان خمتلفة

الطريقة :
 -1قوموا بقص الفلني على شكل مستطيل .
 -2ثم قصوا أوراق القص واللصق امللونة اىل مربعات صغرية ( عدد مثان مربعات ) .
 -3ألصقوا األوراق امللونة على أطراف الفلني من اليمني و اليسار (  4على اليمني و  4على اليسار ) .
 -4قصوا ورقة سوداء اللون بشكل مستطيل طويل و ألصقوها باملنتصف .
 -5قصوا مستطيالت صغرية و حنيفة جدا وألصقوها كعالمات على الشارع حتى يتضح .
 -6ضعوا السيارات امللونة بداخل صندوق صغري واطلبوا من الطفل اختيار سيارة وقيادتها باجتاه املربع الذي حيمل
نفس لون السيارة .
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املتطلبات :
 -1مشابك ملونة
 -2علب بالستيكية
 -3قلم حرب أسود  +أوراق بيضاء الصقة

الطريقة :
 -1نقوم بإلصاق الورق األبيض على العلب البالستيكية
 -2نكتب األرقام املرغوبة على األوراق
 -3نضع املشابك يف صحن أو علبة و نطلب من الطفل فتح املشابك و تركيبها على أطراف العلبة حسب العدد املوجود
على العلبة .
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املتطلبات :
 -1أسطوانات الكرتون اليت تكون بداخل روالت السفر و التغليف
 -2ورق قص ولصق امللون
 -3مقص  +مشرط
 -4أعواد اآليسكريم امللونة  +قطعة كرتون مستطيلة

الطريقة :
 -1قوموا بقص األسطوانات الكرتونية باملنتصف ثم غلفوها بورق القص و اللصق ( كل أسطوانة بلون خمتلف )
 -2قوموا بلصق األسطوانات على قطعة الكرتون املستطيلة  ,ثم اكتبوا أمساء األلوان على كل أسطوانة
 -3قوموا بوضع األعواد اخلشبية امللونة يف علبة واطلبوا من الطفل وضع األعواد امللونة يف األسطوانات حسب اللون
املناسب
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املتطلبات :
 -1قطعة كرتون مربعة
 -2قلم حرب اسود
 -3حبل حذاء

الطريقة :
 -1حنضر قطعة الكرتون ونرسم عليه حذائني
 -2ندخل حبال احلذاء بداخل الكرتون حتى تصبح مثل شكل ربطة احلذاء  ,ونكر باق احلبل مسبال
 -3تطلب من الطفل ربط احلبل بالشكل الصحيح .

7

املتطلبات :
 -1صندوق أحذية
 -2تغليف أبيض +مشرط
 -3أقالم حرب ملونة
 -4أغطية علب ملونة

الطريقة :
 -1نقوم بتغليف الصندوق كامال بالتغليف األبيض
 -2حنضر املشرط و نفتح مخس فتحات يف أعلى الصندوق
 -3حنضر األقالم امللونة ثم نقوم بتحديد الفتحات بألوان األغطية املتوفرة
 -4نطلب من الطفل ادخال األغطية عرب الفتحات حبسب اللون املناسب

8

املتطلبات :
 -1صلصال بألوان خمتلفة
 -2جمسمات صغرية

الطريقة :
 -1نقوم بأخذ الصال وتكويره وعمل فتحه بداخله
 -2ندخل اجملسم الصغري بداخل الصال ثم نغلق الصال عليه و نكوره ( جمسم حرف – جمسم سيارة ...إخل )
 -3تستخدم هذه الوسيلة يف زيادة حتفيز الطفل يف بداية احلصة التعليمية  ,فيقوم بفتح الصال الكتشاف اجملسم
املوجود بداخله وهو ما يتحدث عنه الدرس
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املتطلبات :
 -1قطعة كرتون تقص بشكل دائري
 -2ورق قص و لصق ملون
 -3مقص  +قلم أسود
 -4مشابك ملونة

الطريقة :
 -1نقوم بقص ورق القص و اللصق اىل مثلثات متساوية ثم نلصقها على الكرتونة الدائرية ( أو قوموا بالتلوين
واستبعدوا ورق القص و اللصق )
 -2نقوم بكتابة اسم اللون على طرف كل مثلث
 -3نطلب من الطفل لصق فتح املشابك و وضعها على اللون املناسب .
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املتطلبات :
 -1ورقة A4
 -2قلم حرب  +مسطرة
 -3أزارير ملونة

الطريقة :
 -1نقوم بتسطري الورقة على شكل جدول من خانتني طولية  ,اخلانة األوىل صغري و األخرى كبرية
 -2نقوم بكتابة األرقام يف اخلانة الصغرية يف كل صف رقم
 -3حنضر األزارير ونضعها يف علبة و نطلب من الطفل وضع األزارير يف خانة اجلدول الكبرية بعدد الرقم املطلوب
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املتطلبات :
 -1صندوق حذاء
 -2ورق قص و لصق ملون
 -3ورق تغليف أبيض  +مشرط
 -4كاسه بالستيكية شفافة  +مصاصات ملونة

الطريقة :
 -1نقوم بتغليف الصندوق كامال بالتغليف األبيض
 -2حنضر املشرط و نقص فتحة دائرية حبجم الكأس الشفاف ثم ندخل خالله الكأس لوضع املصاصات بداخلة
 -3حنضر ورق القص و اللصق امللون و نقصه اىل دوائر متساوية احلجم و بألوان خمتلفة
 -4نقوم بلصق الدوائر امللونة يف الصندوق من األعلى  ,ثم نفتح يف وسط كل دائرة فتحات صغرية حبجم املصاصات
 -5نطلب من الطفل ادخال املصاصات امللونة يف الفتحات حبسب اللون املناسب
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املتطلبات :
 -1جمموعة أدوات من واقع الطفل
 -2قلم حرب
 -3لوح كرتون مستطيل كبري
 -4ورق تغليف بأي لون مرغوب

الطريقة :
 -1نقوم بأخذ لوح الكرتون وجتليده بورق التغليف باللون املرغوب
 -2حنضر قلم احلرب و األدوات اليت قمنا بتجميعها ونقوم بوضعها على الكرتونة و نرسم هلا حدود
 -3نضع األدوات على جانب اللوح الكرتون ثم نطلب من الطفل مطابقة األدوات باحلدود املرسومة على اللوح
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املتطلبات :
 -1لفة ورق أبيض طويلة
 -2أقالم حرب ملونة
 -3سيارات

الطريقة :
 -1نقوم بإحضار لفة الورق ونرسم فيها بأقالم احلرب مسار متعرج
 -2حندد مكان بداية السباق بكتابة كلمة البداية و حندد النهاية بكتابة كلمة النهاية
 -3حنضر جمموعة السيارات وجنعل الطفل خيتار سيارته اليت يرغب بها ثم يقوم باملنافسة مع صديقه للوصول اىل
نقطة النهاية مرورا باملسار املتعرج
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املتطلبات :
 -1علب ماء فارغة
 -2خرز – كريستاالت – أعني – ترتر  ...إخل
 -3ماء

الطريقة :
 -1نقوم بوضع اخلرز و اخلامات األخرى بداخل العلب  ,بشكل منوع .
 -2نصب املاء بداخل العلب حتى متتلئ
 -3نغلق العلب و حنكم اغالقها
 -4نعطيها الطفل ليقوم برجها ومراقبة حركة اخلامات بداخلها
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املتطلبات :
 -1عدد أربع علب بألوان خمتلفة
 -2جمموعة من األدوات و األلعاب امللونة املوجودة يف بيئة الطفل

الطريقة :
 -1نقوم بإحضار العلب األربع امللونة و نضعها فارغة أمام الطفل
 -2نضع األدوات و األلعاب امللونة خمتلطة ببعضها البعض جبوار الطفل
 -3نطلب من الطفل تصنيف األدوات حسب ألوانها يف العلب األربع
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املتطلبات :
 -1أعواد اآليسكريم اخلشبية
 -2أقالم حرب ملونة
 -3فلني
 -4ورق قص ولصق  +شريط الصق باللون املرغوب لعمل االطار

الطريقة :
 -1نقوم برص مخس أعواد خشبية جبوار بعضها
 -2نرسم على األعواد الشكل املرغوب ثم نقوم بتلوينه
 -3نغلف أطراف الفلني بالشريط الالصق
 -4نقص ورق القص و اللصق امللون اىل مربعات بيضاء مقاسها أكرب من مقاس األعواد اخلشبية اخلمسة جمتمعة
حتى تكون مثل اإلطار هلا  ,ثم نقوم بلصقها يف زوايا الفلني األربعة
 -5نبعثر القطع اخلشبية و نطلب من الطفل تركيبا و رصها يف املربعات البيضاء على الفلني حتى تكون الشكل
املطلوب
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املتطلبات :
 -1قارورة ماء بالستيكية
 -2كأس بالستيك شفاف
 -3مصاصات
 -4مقص

الطريقة :
 -1نقوم بعمل فتحه تتسع لدخول املصاصات يف غطاء قارورة املاء
 -2نقوم بقص املصاصات حتى تصبح يف طوهلا أقصر من طول القارورة
 -3نضع املصاصات يف كأس بالستيك شفاف و نطلب من الطفل ادخال املصاصات يف داخل القارورة عرب الفتحة
الصغرية

18

املتطلبات :
 -1علب بأحجام و أشكال خمتلفة
 -2مقص
 -3قطعة كرتون
 -4غراء مسدس

الطريقة :
 -1نقوم بقص رؤوس العلب  ,ثم نقوم بلصقها على قطعة الكرتون باستخدام غراء املسدس
 -2نفتح أغطية العلب و نضعها جبانب قطعة الكرتون
 -3نطلب من الطفل ربط األغطية يف العلب املناسبة هلا
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املتطلبات :
 -1ورقة A4
 -2جهاز كمبيوتر
 -3كور قماشية بألوان الطيف ( تباع يف املكتبات )

الطريقة :
 -1نقوم برسم أو وضع صورة قوس األلوان مع رسم دوائر بيضاء فارغة يف كل قوس
 -2نقوم بطباعة الورقة
 -3نضع الكور القماشية القطنية جبوار الطفل و نطلب منه ترتيبها حسب اللون الصحيح يف قوس األلوان
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املتطلبات :
 -1قالب الثلج أو بلته األلوان أو طبق بيض
 -2علبة بالستيكية  +ورق قص و لصق
 -3رمل
 -4قطع ألعاب صغرية احلجم و ملونة

الطريقة :
 -1نقوم بإحضار القالب و نضع بأسفل كل فتحه ورقة ملونة بلون خمتلف
 -2حنضر العلبة البالستيكية و نضع بداخلها الرمل ثم نضع القطع امللونة بداخل الرمل وخنلطهم سويا
 -3نطلب من الطفل احلفر بالرمل و استخراج القطع امللونة ووضعها يف القالب حسب اللون املناسب
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املتطلبات :
 -1صحون ورق ملونة
 -2أسطوانة روالت البالستيك و السفر
 -3مقص  +غراء مسدس  +مشرط

الطريقة :
 -1نقوم بلصق األسطوانة الكرتون بالغراء املسدس على صحن الورق
 -2نقوم بقص الصحون الورقية على شكل حلقات
 -3نطلب من الطفل رم احللقات بداخل األسطوانة الكرتونية
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املتطلبات :
 -1صندوق أحذية
 -2ورق تغليف باللون املرغوب
 -3شريط الصق ( أسود )  +مشرط
 -4أعواد اآليسكريم اخلشبية

الطريقة :
 -1قوموا بتجليد الصندوق كامال بالتغليف املرغوب
 -2قوموا بوضع قطع صغرية من الشريط األسود الالصق  ,وموزعة بشكل عشوائ
 -3قوموا بعمل فتحات سخيفة باملشرط فوق قطع الشريط الالصق األسود
 -4اطلبوا من الطفل ادخال أعواد اآليسكريم يف الشقوق
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املتطلبات :
 -1علبة معدنية اسطوانية ( مثل علب الفول و الفاصولياء املعلبة ...إخل )
 -2مطاطات الشعر امللونة
 -3ورق قص و لصق امللون

الطريقة :
 -1نقوم بتغليف العلبة بورق القص و اللصق امللون
 -2جنمع املطاطات امللونة يف علبة خارجية
 -3نطلب من الطفل شد املطاطات برفق و وضعها حول العلبة املعدنية
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املتطلبات :
 -1كأس  +ماء
 -2مغناطيس
 -3قطعة معدنية

الطريقة :
 -1أسكب املاء بالكأس ثم اضع فيه القطعة النقدية
 -2أعط الطفل املغناطيس و أطلب منه اخراج القطعة املعدنية من داخل الكوب
 -3من املمكن عمل منافسات بني األقران يف الفصل فأسرع من خيرج القطعة يفوز
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املتطلبات :
 -1مكنسة يدوية صغرية
 -2خرز
 -3صحن بالستيك كبري بأطراف مرتفعة

الطريقة :
 -1نقوم بنثر اخلرز يف الصحن
 -2نعط الطفل املكنسة و اجلاروف ونطلب منه كنس اخلرز وإرجاعه اىل العلبة اخلاصة به
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املتطلبات :
 -1مشابك ورق
 -2ورق األشغال الفنية املتني العازل للماء
 -3مقص  +قلم حرب  +غراء مسدس
 -4عود شواء  +خيط صوف
 -5قطعة مغناطيس صغرية

الطريقة :
 -1نقوم بقص الورق على شكل مسك و نثبت فيه املشابك ونكتب على كل مسكة رقم خمتلف
 -2نثبت خيط صوف بطول  20سم بالغراء املسدس يف عود الشواء
 -3نثبت املغناطيس يف خيط الصوف باستخدام غراء املسدس
 -4ننثر السمك يف حوض ماء أو يف علبة زرقاء أو على قطعة جوخ أزرق
 -5نطلب من الطفل صيد السمكة بالرقم الذي تطلبه املعلمة ( مسكة  – 3مسكة  ... 10إخل )

27

املتطلبات :
 -1قطع خشبية مربعة أو قطع كرتونية أو قطع ورق مغلف تغليف حراري
 -2قطع خامات مبلمس خمتلف ( سلك االسفنجة – قماش حرير – صنفرة ...إخل )
 -3غراء مسدس

الطريقة :
 -1نقوم بتثبيت قطع اخلامات املختلفة على القطع اخلشبية
 -2نعرض اخلامات على الطفل ونطلب منه حتسسها وذكر امللمس الذي يشعر به .
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املتطلبات :
 -1قطعة فلني مستطيلة
 -2ورق قص ولصق امللون
 ( -3فلكرو ) تشك تشك
 -4صور سيارات مطبوعة ملونة

الطريقة :
 -1نقوم بقص مربعات متساوية بألوان خمتلفة
 -2نقوم بلصقها بشكل متساوي على قطعة الفلني
 -3نقوم بوضع الفلكرو على القطع امللونة وخلف صور السيارات
 -4نطلب من الطفل وضع السيارة على اللون املناسب .
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املتطلبات :
 -1صندوق كرتون كبري ( صندوق غسالة – تلفاز ..إخل )
 -2ورق قص و لصق ملون كبري
 -3كور ملونة

الطريقة :
 -1نقوم بقص ورق القص و اللصق امللون اىل دوائر كبرية ( قطر الدائرة ما بني  15اىل  20سم ) عدد ست دوائر
بألوان خمتلفة
 -2نقوم بتثبيت و لصق الورق امللون على الصندوق الكرتون بالتساوي
 -3نقوم بقص الدوائر وتر ما يقارب 3سم كحدود
 -4حنضر الكور امللونة و نطلب من الطفل رم الكرة اىل اللون املناسب
 -5ملحوظة  ( :ال بأس من تلوين الكرتون كامال ورسم بعض الرسومات اذا مل يكن الطفل مصابا بالتشتت )
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املتطلبات :
 -1عدد  2صحن ورق
 -2قلم حرب  +مقص
 -3طوابع ملونة

الطريقة :
 -1نقوم برسم مثلثات متساوية ( مثان مثلثات أو اكثر أو اقل حسب الرغبة ) على الصحن األول و كتابة رقم
على كل مثلث
 -3نقوم بقص الصحن االخر بنفس عدد املثلثات يف الصحن األول و بشكل متاو معها
 -4نقوم بإلصاق طوابع على مثلثات الصحن الثان بعدد األرقام املكتوبة يف الصحن األول
 -5نقوم بقص مثلثات الصحن الثان  ,ونطلب من الطفل وضع املثلث املوجود به طوابع على الصحن االخر مبا
يتناسب مع األرقام املذكورة
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املتطلبات :
 -1كاسات ملونة
 -2أوراق مطبوع عليها دوائر بأعداد خمتلفة
 -3أوراق مطبوع عليها األرقام املطلوبة

الطريقة :
 -1نقوم بقص الورق املكتوب عليه األرقام  ,ثم نلصق كل رقم على كأس
 -2نقوم بقص الورق املطبوع عليه الدوائر  ,بألوان خمتلفة
 -3جنمع األوراق يف صحن بالستيك أو علبه ثم نطلب من الطفل تصنيفها على الكاسات حسب العدد املناسب
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املتطلبات :
 -1جوخ
 -2ابرة و خيط
 -3حبل حذاء
 -4سحاب مالبس

الطريقة :
 -1نقوم بقص اجلوخ قطع مستطيله و رصها فوق بعضها حتى تصبح مثل الكتاب ثم نقوم بتثبيتها يف املنتصف
باخليط و اإلبرة
 -2نقوم بقص قطع جوخ على شكل ثياب و حذاء  ,ونلصقها أو خنيطها على دفكر اجلوخ  ,ثم ندخل يف احلذاء
احلبل و يف املالبس السحاب و األزارير و غري ذلك ...إخل
 -3نعط الطفل دفكر اجلوخ ونفتح رباط احلذاء و سحاب الثياب و األزرار  ,ونطلب منه اغالقها
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املتطلبات :
 -1أربع أكياس ورقية
 -2ورق مطبوع عليه (صحن) مكتوب عليه األرقام
 -3ورق مطبوع عليه فواكه بأرقام خمتلفة متوافقة مع األرقام على األكياس
 -4غراء

الطريقة :
 -1قم بقص الورق املطبوع عليه صحون وألصقه على أكياس الورق
 -2قوموا بقص الورق املطبوع عليه الفاكهة
 -3اطلبوا من الطفل تصنيف الفواكه حسب األرقام يف كل كيس
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املتطلبات :
 -1قماش اجلوخ بألوان خمتلفة
 -2مقص  +خيط و ابرة
 -3خيط ( كوتون برليه )
 -4فلكرو ( تشك تشك )

الطريقة :
 -1حنضر قطعة مستطيلة من قماش اجلوخ وخنيط أو نلصق بها قطع مربعه من اجلوخ بألوان خمتلفة
 -2نقوم بتثبيت خيوط الكوتون برليه يف أعلى قطعة اجلوخ
 -3نثبت قطع بأشكال خمتلفة يف نهاية كل خيط كوتون برلية
 -4نقوم بقص نفس األشكال بالفلكرو و لصقها على املربعات املوجودة على قطعة اجلوخ
 -5نطلب من الطفل تركيب األشكال يف ألماكنها املناسبة
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مت حبمد اهلل
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