في زينتي!

دورات تقوية اللغة العربية
للمستويات 6-1
واأللعاب التعليمية لرياض
األطفال
Arabic Sessions and
Learning Games for KG
& Levels 1-6

أنشطة تعليمية ترفيهية يومية
لألعمار  10 – 3سنوات
Daily Learning
Activities for ages 3-10
Years

!In Zeenaty

حجوزات جماعية لألنشطة
التعليمية وأعياد الميالد
والمناسبات بتصور تعليمي
Group Sessions and
Birthday with
Education Activities
Reservations

برامج تعليمية تشمل:
كتب
وسائل تعليمية
نظام دعم الكتروني

Learning Programs:
Books
Learning Tools
E-Learning

دورات اللغة العربية
✓األلعاب التعليمية لرياض األطفال (السبت والخميس)
✓تقوية للمستويات ( 3 – 1األحد والثالثاء)
✓تقوية للمستويات ( 6 – 4اإلثنين واألربعاء)
✓ دورة تأسيسية للغة العربية (السبت ،األحد ،الثالثاء والخميس)

❖مدة الدورة  6أسابيع – مرتين أسبوعيا – مدة الحصة  1.5ساعة
❖جميع الدورات تبدأ الساعة  5:30مساءا
❖مدة الدورة التأسيسية  6أسابيع –  4مرات أسبوعيا – مدة الحصة  1.5ساعة
❖تبدأ الدورة التأسيسية الساعة  4مساءا
❖سعر االشتراك لكل مستوى  60دينار
❖سعر االشتراك للدورة التأسيسية  120دينار
❖سعر الدخول لمرة واحدة  5دنانير
❖تقدم الدورات من السيدة زينات عبدالهادي الكرمي
❖تعتمد منتجات دار الزينات للنشر والتوزيع والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم

تعريف بدورات التقوية زينتي
الروضة (األلعاب التعليمية):
يتدرب الطفل في الدورة على مهارات اللّغة من خالل ألعاب تعليمية وأنشطة متنوعة متتابعة بنائية على الحروف والمقاطع والكلمات والتركيب بما
ّ
الرياضية والحياتيّة واالجتماعيّة،
يناسب المستوى ،وينمي مهاراته المختلفة .يمارس األطفال في زينتي ألعابًا تعليمية تدعم تعلم اللغة والمهارات ّ
واألدائيّة كالمالحظة والتركيز واالنتباه والتفكير وحل المشكالت.

المستوى األول  -الثالث:

يتدرب الطالب في الدورة على مهارات اللّغة؛ االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة بأنشطة تكامليّة تمكن ّ
سليمة وفهم المقروء،
الطفل من القراءة ال ّّ
ّ
والمهارات اإلمالئيّة بما يتناسب والمرحلة العمريّة ،وينمي مهاراته المختلفة.
المستوى الرابع  -السادس:

يتدرب الطالب في الدورة على مهارات اللّغة؛ االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة ،وأساسيّات النّحو (قواعد اللغة العربية) بما يتناسب والمرحلة
ّ
العمرية ،من خالل أنشطة تكامليّة؛ للتّمكن من سالمة االتّصال اللّغوي نطقًا وكتابة.

األنشطة اليومية:

أعياد الميالد:

➢ األعمالّالحرفيةّوالقراءاتّالقصصيةّ
واأللعابّالتعليمية
➢ مدةّالنشاطّساعةّونصف
➢ سعرّالنشاطّ 5دنانير

➢ حجوزاتّيومية
➢ مدةّالحجزّساعتين
➢ أسعارّبحسبّمتطلباتّالحفلة

الحجوزات الجماعية:

البرنامج التعليمي :Ze-elearning

➢ حجزّجماعيّلنشاطّتعليميّ(متوفرّ
بفعالياتّخاصة)
➢ مدةّالنشاطّساعةّونصف
➢ سعرّالنشاطّ 5دنانير

➢ كتبّتعليمية
➢ نظامّدعمّإلكتروني
➢ نشاطّمجانيّفيّزينتي

حجوزات المدارس والروضات واألندية:

أنشطة خاصة:

➢ حجوزاتّيوميةّ
➢ مدةّالنشاطّساعةّونصف
➢ أسعارّخاصةّلمعتمديّإصداراتّدارّالزيناتّللنشرّوالتوزيع
➢ الحجوزاتّللفترةّالصباحيةّفقط

➢ أنشطةّباللغةّاإلنجليزيةّتعلنّبشكلّأسبوعي
➢ قراءاتّقصصيةّوأنشطةّمتنوعةّتعلنّبشكلّأسبوعي
➢ فعالياتّوخصوماتّخاصةّكلّيومّجمعة
➢ مدةّالنشاطّساعةّونصف
➢ سعرّالنشاطّ 5دنانير

www.darzeenat.com

Info@darzeenat.com

00962 79 6662992
@daralzeenat
@zeenatyjordan
@daralzeenat
@zeenatyjordan

