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باألضافةالىعدةمصادرستساعدكِلتهيئةطفلكِلرياضاألطفال

مرجعية التأهب (األستعداد)
من خالل السنين األولى لألطفال فان العوائل ومقد َمي رعاية الطفل يستطيعون ضمان إستعداد الطفل
للمدرسة من خالل مساعدة األطفال لتطوير المهارات المُدرجة هنا :

 -1األصغاء والتحدث
إتبع خطوة
*متعددةاألتجاهات
*إستمع وإستجيب للمحادثة
*تحدث مستعمالَ جُ مل عديدة
*إسال وأجب األسئلة
*****************
 -2المهارات األجتماعية والعاطفية
*إستعمل الحمام بشكل مستقل  ,وغسل األيدي .
*إحترم االخرين وقل (رجا ًء  ,شكراً  ,المعذرة)
*شارك مع االخرين .
*أظهر االحترام لنفسك ولألخرين وللجهة المسؤولة.
*تواصل بالمشاعر واألفكار واالحتياجات .
*إتبع أجرائات الصف .

 -3التعامل مع توجيه الكتاب
*تعامل مع ال ُكتب بشكل مناسب
*إفهم ان الطباعة تحتوي على رسالة
*إفهم ان حركات الطباعة من اليسار الى اليمين ومن االعلى الى االسفل .

**********************

 -4قصة ذات معنى وإدراك
*إجعل أرائك أو (تكهناتك) تستند على الصور والخلفية العلمية
*إروي أجزاء من القصص مع بعض التسلسل المفهوم
صور
*إفهم مفهوم الكاتب والم َ
*إعمل تواصل شخصي مع القصص
*إفهم الخيال مقابل الواقع
*حدد بداية ونهاية القصة
*إفهم ان هناك انواع متفاوتة
*إفهم القصص
*تحديد الشخصيات  ,األحداث  ,والمشاكل
*القدرة على إعادة الجمل واالمتناع في الكتب

 -5الحروف والكلمات
*تمييز وكتابة الحرف الكبير والصغير في اسمائهم
*تحديد الحروف من األلف باء األبجدية
*فرز الحروف باألسماء واألشكال المشابهة
*ربط األصوات والنماذج
*تسمية ناظم الكلمات
*التصفيق للمقاطع مع المساعدة
*تمييز الكلمات العامة (مثال  ,انا ,أيضا ً ,أل التعريف ,مع  ,يكون  ,على )
*تمييز صورة البيئة اليومية (اشارات المرور ,صندوق السيلاير  ....الخ)
*فهم وإدراك الفرق بين الحرف والكلمة
*********************

 -6الكتابة
*رسم ممكن تمييزه لتفاصيل الصور
*شرح الصور
*تشكيل الحروف من االعلى الى األسفل
*تصنيف الصور مع المواضع
*محاولة تهجي الكلمات مستعمالً إختراع الهجاء
*إفهم ان الطباعة تنقل رسالة

 -7الرياضيات
*إدراك الفرق بين الحروف واالرقام
*تحديد األلوان  ,واألشكال وانماط حرفي أي وبي
*إظهار بعض الفهم واالدراك للصعوبة على ح ِد سواء
*تطابق وتسلسل المواضيع والصور
*إحسب للرقم عشرة
*شرح من واحد الى واحد بتوافق والعد الى الرقم عشرة
*حل األلغاز
*فهم أشكال الرسوم البيانية
*فرز المواضيع
******************

 -8تحسين عام في المهارات الحركية
*رقص ,يقفز  ,يطفر
*تزرر  ,يربط  ,يقضم (يلتهم) ,ينطلق بسرعة
* َحمل رسالة  ,قصاصة  ,أواني الطعام بشكل مناسب
*قص ,لصق ,تلوين
*ارتداء المالبس بصورة مستقلة ( المعطف  ,األحذية  ,البوت  ......الخ)

