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 تنظر المتعلمات إلى شعار دولة الكويت .-

 تميز المتعلمات مكونات الشعار من ألوان و أشكال . -

 توضح المتعلمات العالقة بين األلوان واألشكال . -

 تشاهد المتعلمات صورا من مرافق المدرسة . -

تستمع المتعلمات إلى أسماء المرافق تحت كل صورة من قبلي ثم تحدد المتعلمات اسم كل مرفق دال -

 على الصورة  .

 

 

 

 . تنظر المتعلمات إلى الصورة المعروضة في الكتاب -

 . وعناصر حية و األماكن التي تعيش فيها بعض العناصرتميز المتعلمات ما في الصورة من ألوان  -

 .تقارن المتعلمات بين عنصرين مختلفين في الصورة من حيث الحجم الطول والبعد والقرب -

 تشاهد المتعلمات اللوحات اإلرشادية وتتعرف على داللتها .-

 ياء و أشكال و مشاعر .تشاهد المتعلمات الصورة ثم تعبر عن التفاصيل التي تتضمنها من ألوان وأش-

ولى الوحدة   ا:  الأ  لعب   هي    ن 

وان   ة  :  الدرس عن  ي  هي 
الت 

ة    صري   الب 

ل ما مرحلة   ي  ة   ق  دي  ج  الأب    

 اليوم : ...................................
 التارخي : ................................

 الصف : ................................

.احلصة : ..............................  
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*يشاهد المتعلمون الصورة التي أمامهم .                  
.  6*يردد المتعلمون العبارة الموجودة ب نشاط           

ثم يردد المتعلمون نفس عبارة الشكر  7في نشاط  * يشاهد المتعلمون الصور          

  7بما يناسب الصور في نشاط  6الواردة في نشاط          

*يشاهد المتعلمون صورا للكتب المقرر في الصف األول ، ثم يصل الكتاب والصورة        
الممثلة لطبيعة المادة .         

إطار الصورة الممثلة لطبيعة المادة بنفس لون إطار الكتاب .  *يلون المتعلمون  
  

 

.*ينظر المتعلمون إلى صور الحيوانات           

.*يستمع المتعلمون إلى أسم كل حيوان بصوت المعلم ثم يحوط الصورة الدالة عليه           

.*ينظر المتعلمون إلى الصور التي أمامهم           

الحجم والشكل بلون واحد .* يلون المتعلمون كل صورتين حسب          

 

ولى الوحدة   ا:  الأ  لعب   هي    ن 

وان   ة  :  الدرس عن  ي  هي 
الت 

ة    ي   الصوي 

ل ما مرحلة   ي  ة   ق  دي  ج  الأب    

 اليوم : ...................................
 التارخي : ................................

 الصف : ................................

............................... احلصة :  
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. 93*ينظر المتعلمون للصور بالكتاب صــ   

 *يتقن المتعلمون طريقة اإلمساك الصحيحة بالقلم عند الكتابة . 
 * يدرك المتعلمون الوضع المناسب لوضع الكراسة للكتابة . 

 *يجلس المتعلمون الجلسة الصحيحة استعدادا للكتابة . 
.  04- 04 - 04* يصل المتعلمون بقلمه النقطة الزرقاء بالنقطة الخضراء صــ   

 *يلون المتعلمون الشكل بنفس ألوان الشكل الممثل أمامه مراعيا الشكل واالتجاهات . 
 *يحاكي المتعلمون الخطوط المستقيمة والمنحنية والمنكسرة في هذه الحروف . 

 

 

 

         

 

 

ولى الوحدة   ا:  الأ  لعب   هي    ن 

وان   ة  :  الدرس عن  ي  هي 
الت 

ة    ي   الصوي 
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