
تنمية مشاعرالرغبة في التعلم ・ التكيف مع الحياة اليومية في المدرسة والتعلُم والحفاظ على الصحة والسالمة・ :الموضوعات

استخدام مكتبة المدرسة واالستفادة من المعلومات ・ التخلص من القلق والهموم・

تشكيل نمط حياة صحي وآمن ・ تشكيل نمط الحياة األساسي ・

.الغداء مدرسي، وغير ذلك ・ تنمية عالقات إنسانية طيبة・

قواعد الحياة المدرسية رحلة سعيدة كيفية قضاء الوقت في 

األيام الممطرة

اقتربت أجازة الصيف ★أعضاء جسم اإلنسان تدابير المعارض والحفالت 

المدرسية

الوقاية من البرد اقتربت أجازة الشتاء كلمات اليجب أن نرددها تقسيم مجموعات تناول 

الطعام

هيا نقيم حفل وداع مناسب 

للصف السادس

☆جولة في المكتبة غداء ممتع طريقة التنظيف الصحيحة كتاب شيق هيا نلعب معاً فلنتجنب الخالف 

والمشاجرات

هيا نأكل ونشعر باالمتنان الطريقة الصحيحة للتحية الحكايات التراثية القديمة 

ممتعة

☆لقد كبرت بهذا القدر قريباً سنصبح في الصف 

الثاني االبتدائي

★استخدام دورات المياه من أجل اليوم الر ياضي هيا نغسل أسناننا بطريقة 

صحيحة

استخدام ألعاب المدرسة 

بطريقة صحيحة

المشكالت التي تواجهنا

أصبحنا في الصف الثاني 

االبتدائي

رحلة سعيدة هيا نحافظ على أشائنا اقتربت أجازة الصيف كيف يعمل الطعام؟ تدابير المعارض والحفالت 

المدرسية

اللعب اآلمن اقتربت أجازة الشتاء هيا نصبح أصدقاء جيدين رحلة الطعام هيا نقيم حفل وداع مناسب 

للصف السادس

قواعد الحياة المدرسية كيف يعمل جسم اإلنسان 

من الداخل

هيا نغسل أسناننا بطريقة 

صحيحة

كتاب ذو حكايات سهلة 

وممتعة

★مساحتي الشخصية كيف يعمل جسم اإلنسان 

من الداخل

هيا نبحث عن مميزات 

☆أصحابنا

الشخصية )مشاعر البطل 

(الرئيسية

★قصة السرة لقد نضجت قريباً سنصبح في الصف 

☆الثالث االبتدائي

وظائف رائد الفصل 

☆ومسئولي تحديد األنشطة

من أجل اليوم الر ياضي ال تنس أشيائك فلنحافظ على شكلنا وأناقتنا هيا نستمتع باالجازة 

بطريقة صحيحة

أصبحنا في الصف الثالث 

☆االبتدائي

من أجل اليوم الر ياضي هيا نغسل أسناننا بطريقة 

صحيحة

اقتربت أجازة الصيف تدابير الكوارث تدابير المعارض والحفالت 

المدرسية

جولة اجتماعية ممتعة اقتربت أجازة الشتاء ★هيا نصبح أصدقاء جيدين المشكالت التي تواجهنا هيا نقيم حفل وداع مناسب 

للصف السادس

تقسيم المجموعات 

☆والمهام

فلنأكل طعامنا وال نترك 

طعام فائض

الحياة الصحية والشكل 

الصحي

الحكايات الشعبية شيقة الذهاب من وإلى المدرسة 

بأمان

☆مميزاتي وأماكن قوتي هيا نبحث عن مميزات 

☆أصحابنا

التعرف على كتاب جيد كيف يعمل الطعام المشاركة في النادي 

الرياضي

سنصبح قريباً في الصف 

★الرابع االبتدائي

أصبحنا في الصف الرابع 

االبتدائي

من أجل اليوم الر ياضي هيا نغسل أسناننا بطريقة 

صحيحة

اقتربت أجازة الصيف عند حدوث حادث ما تدابير المعارض والحفالت 

المدرسية

هيا نتعلم تصنيف الكتب اقتربت أجازة الشتاء ☆تعاون الرجل والمرأة المشكالت التي تواجهنا هيا نقيم حفل وداع مناسب 

للصف السادس

☆نقاط قوتي وضعفي تغير الجسم ونضوجه الذهاب من وإلى المدرسة 

بأمان

التخيل، التحقق، التأكد الطريقة الصحيحة لركوب 

الدراجة

كيفية عمل مجموعات 

الطعام الثالث

هيا نبحث عن مميزات 

☆أصحابنا

احتياطات عند الخروج التعرف على كتاب جيد استخدام الكلمات بشكل 

صحيح

سنصبح قريباً في الصف 

☆الخامس االبتدائي

قواعد الفصل

أصبحنا في المراحل العليا 

☆للمدرسة

أهمية العالج المبكر نظافة الفم واالسنان تجهيزات الفصل المتنقل عالج )اإلسعافات األولية 

★(الجروح النازفة

تدابير المعارض والحفالت 

المدرسية

طريقة استخدام المكتبة 

☆بشكل صحيح

اقتربت أجازة الشتاء استقبال العام الجديد الوضع الصحيح هيا نقيم حفل وداع مناسب 

للصف السادس

قواعد المدرسة، وقواعد 

الفصل

من أجل اليوم الرياضي طريقة السير في الممر أمور تسبب القلق للفتيان األماكن الخطيرة في 

الطريق إلى المدرسة

هيا نحافظ على عيوننا هيا نبحث عن مميزات 

☆أصحابنا

طريقة مشاهدة التلفاز استخدام الكلمات بشكل 

صحيح

األمور التي تدعو للقلق سنصبح فريباً في الصف 

☆السادس االبتدائي

★أمور تسبب القلق للفتيات

☆أعلى صف بالمدرسة الوقاية من اإلصابات 

والعالج منها

األكل الحي المتوازن تجهيزات الفصل المتنقل أشياء تعلمتها من أصدقائي تدابير المعارض والحفالت 

المدرسية

الجسد الصحيح والتغذية 

الصحيحة

اقتربت أجازة الشتاء فلنؤدي التحية بشكل 

صحيح وجاد

فلنأكل ونشعر باالمتنان سنصبح قريباً في المرحلة 

☆اإلعدادية

☆المشاركة في النادي من أجل اليوم الرياضي اللعب الغير آمن تحليل كتاب بسيط اللغة انتبه لحوادث االختطاف هيا نبحث الطريقة 

الصحيحة لجمع 

☆المعلومات

هيا نبحث عن مميزات 

☆أصحابنا

كيفية إنفاق المال بتخطيط 

مسبق

الطريقة الصحيحة لوضع 

أدوات المائدة علىالطاولة 

بشكل هاديء

األمور التي تدعو للقلق األشياء التي نستطيع فعلها

 حت انتهاء المرحلة 

☆االبتدائية والتخرج

النقاط المتعلقة بالصحة، النظافة الشخصية، التغذية: األحرف العريضة ذات الخط من أسفل

الصف

السادس

االبتدائي

أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير

الصف 

األول 

االبتدائي

الصف 

الثاني

االبتدائي

الصف

الثالث

االبتدائي

الصف

الرابع

االبتدائي

الصف

الخامس

االبتدائي
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