
 أنشطة زينتي 

 

 الحكايات : زينتي (     1)     

بعمر   ألطفال  تفاعلية  وأنشطة  حكايات  بتقديم  في    10-4تُعنى  الطفل  رغبة  تشبع  سنوات، 

المعرفة، وتنمي ثروته اللغويّة، وقدرته على التّخيّل، وتتيح له الفرصة للتّعّرف على بعض  

والمهارات   اإليجابية،  القيم  من  العديد  وتعزز  معها،  التّعامل  وكيفيّة  االجتماعيّة،  المواقف 

 ية.  الحيات

 القصص:    

        سلسلة أقرأ وأستمتع.    -  

    سلسلة أقرأ وأتعلّم. -  

 سلسلة حكايات دودي.   -   

 أنشطة على القصص.  -  

 

    :التّراث  زينتي(    2 )

بعمر   ألطفال  تفاعليّة  أنشطة  بتقديم  من   10-4تُعنى  فيها  وما  ببلده  الطفل  تعّرف  سنوات، 

وحضارية، وتنّمي المواطنة والّشعور بالمسؤوليّة تجاه وطنه وبيئته  مواقع تراثية وتاريخية  

 بما يتناسب والمرحلة العمريّة.

 القصص: 

      سلسلة  ملوك العز والفخار.  -      

 أنشطة على القصص.  -    



 

 

     :المهارات زينتي (    3)  

 

 المهارات اللغويّة:  ) أَّوًلا (   

وتتضمن أنشطة التّدريب على مهارات اللّغة؛ االستماع    سنوات،  10-4تقّدم ألطفال بعمر     

والمحادثة والقراءة والكتابة بأنشطة تكامليّة تمكن الّطفل من القراءة الّسليمة وفهم المقروء، 

 والمهارات اإلمالئيّة بما يتناسب والمرحلة العمريّة. 

 

       أوراق العمل بستان:         

يناسب            بما  والتركيب  الحروف والمقاطع والكلمات  بنائية على       أنشطة متنوعة متتابعة 

 المستوى. 

 أوراق العملتمهيدي:         

والتحليل          والتركيب  والكلمات  والمقاطع  الحروف  على  بنائية  متتابعة  متنوعة            أنشطة 

    بما  يناسب المستوى. 

 

 ق العمل أوراسنابل األول:      

والمقاطع     الحروف  على  بنائية  متتابعة  متنوعة  والجمل،   والمدود  أنشطة               والكلمات 

والتنوين،  المربوطة،  والتاء  المفتوحة  التاء  بين  التمييز  ومهارات  والتحليل،          والتركيب 

 والـ الشمسية والقمرية بما يناسب المستوى.   



   أوراق العمل سنابل الثاني:  

والمقاطع     الحروف  على  بنائية  متتابعة  متنوعة  والجمل  والمدود  أنشطة               ، والكلمات 

والـ   بوالتركي والتنوين،  المربوطة،  والتاء  المفتوحة  التاء  بين  التمييز  ومهارات       والتحليل، 

 الشمسية والقمرية، وهمزة القطع وهمزة الوصل بما يناسب المستوى.   

 

  أوراق العمل :لثسنابل الثا   

 

والمقاطع     الحروف  على  بنائية  متتابعة  متنوعة  والجمل،   والمدود  أنشطة                والكلمات 

والتنوين،  المربوطة،  والتاء  المفتوحة  التاء  بين  التمييز  ومهارات  والتحليل،            والتركيب 

تكتب،   وال  تلفظ  التي  والحروف  الوصل،  وهمزة  القطع  وهمزة  والقمرية،  الشمسية        والـ  

 والحروف التي تكتب وال تلفظ  بما يناسب المستوى.   

 

  أوراق العمل :الرابعسنابل    

والجمل،              والكلمات  والمدود  والمقاطع  الحروف  على  بنائية  متتابعة  متنوعة       أنشطة 

والتنوين،      المربوطة،  والتاء  المفتوحة  التاء  بين  التمييز  ومهارات  والتحليل،      والتركيب 

وال الوصل،  وهمزة  القطع  وهمزة  والقمرية،  الشمسية  تكتب،   والـ   وال  تلفظ  التي       حروف 

 والحروف التي تكتب وال تلفظ  بما يناسب المستوى.  

 

  أوراق العمل :الخامسسنابل    

التاء                بين  التمييز  ومهارات  والجمل،  الكلمات  على  بنائية  متتابعة  متنوعة       أنشطة 

وهمزة       القطع  وهمزة  والقمرية،  الشمسية  والـ   والتنوين،  المربوطة،  والتاء       المفتوحة 



والهمزة              تلفظ،  وال  تكتب  التي  والحروف  تكتب،  وال  تلفظ  التي  والحروف  الوصل، 

    المتوسطة، وعالمات الترقيم بما يناسب المستوى. 

 

  أوراق العمل :السادسسنابل    

التاء                بين  التمييز  ومهارات  والجمل،  الكلمات  على  بنائية  متتابعة  متنوعة       أنشطة 

وهمزة      الم القطع  وهمزة  والقمرية،  الشمسية  والـ   والتنوين،  المربوطة،  والتاء      فتوحة 

وألف                 تلفظ،  وال  تكتب  التي  والحروف  تكتب،  وال  تلفظ  التي  والحروف  الوصل، 

يناسب         بما  السطر،  على  والمنفردة  المتطرفة  والهمزة  المتوسطة،  والهمزة      التفريق، 

   ى.  المستو

    

 المهارات النّحويّة: ) ثانياا (    

بعمر        ألطفال  بما   10-8تقّدم  النّحو  أساسيّات  على  تدريب  أنشطة  وتتضمن  سنوات، 

 يتناسب والمرحلة العمرية؛ للتّمكن من سالمة االتّصال اللّغوي نطقًا وكتابة.

 

 : لثسنابل الثا

الفعل      الفعل،  االسم،  أقسام  الضمائر، االسم،  والجمع،  المفرد  المضارع،  الفعل  الماضي، 

 .، اقسام الكالم. أسماء اإلشارةالجر حروف

 

   :الرابعسنابل   

الفعل        الغائب،  ضمائر  الماضي،  الفعل  اإلشارة،  أسماء  والجمع،  والمثنى  المفرد       االسم، 

الفاعل،   األمر،  فعل  المخاطب،  الجملة المضارع، ضمائر  االسمية،  الجملة  والخبر،     المبتدأ 



المضاف  المجرور،  السم  الضمائر،  إلى  األسماء  إسناد  الموصول،  االسم                 الفعلية، 

    والمضاف إليه.

 

 :الخامسسنابل 

    أقسام الكالم، الفاعل وعالمات إعرابه، الضمائر المتصلة، الفعل المجرد والفعل المزيد،   

 إعرابه، المبتدأ والخبر وعالمات الفعل الصحيح وأقسامه وإعرابه، والفعل المعتل وأقسامه و 

النكرة  الموصول،  االسم  وإعرابها،  وأخوتها  إّن  وإعرابها،  وأخواتها  كان          إعرابهما، 

       10-1والمعرفة، الصفة والموصوف، األعداد 

 :السادسسنابل    

 ، الفعل الصحيح والمعتل، الفاعل وعالمات إعرابه، المفعول به وعالمات إعرابه، األفعال  

   األفعال الخمسة وعالمات رفعها، الفعل المضارع وعالمات رفعه، نصب الفعل المضارع   

بالفعل  المتصلة  الرفع  والمعرفة، ضمائر  النكرة  وإعرابه،  المضارع  الفعل  جزم    وإعرابه، 

كان  االسمية،  الجملة  االستفهام،  الضمائر،  وإعرابه،  للمجهول  المبني  الفعل       وإعرابها، 

    20-1 عالمات الجر، إن وأخواتها، األعدادو المجرور االسم تها وإن وأخواتها، اوأخو

       

 المهارات الكتابيّة:ثاا(   ) ثال

بعمر         ألطفال  كمهارة و  سنوات،   10-4تقّدم  الخط  جودة  على  تدريب  أنشطة            تتضّمن 

وبين   الكلمة،  في  الحروف  بين  والتّناسب  الحرف،  رسم  حيث  من  الوضوح  تعتمد       حركيّة 

مناسبة  بسرعة  والهمزات  النقط  وضع  في  السليمة  الكتابة  تطبيق  ثم  الجملة،  في        الكلمات 

 مع مراعاة النّظام والنّظافة والجمال.

 

 



 البستان:  

 سنابل الخط      

 التمهيدي:  

 سنابل الخط     

   كتاب المهارات الكتابية األول األول:  المستوى

  كتاب المهارات الكتابية الثاني  الثاني:  المستوى

 كتاب المهارات الكتابية الثالث  :لثالثا المستوى

   كتاب المهارات الكتابية الرابع  :الرابع المستوى

 أجزائها تحت السطر.خط النسخ: الحروف التي تكتب فوق السطر، والتي تكتب بعض   

               مجموعات الحروف، الحروف التي يتغير شكلها بتغير موقعها.                 

   كتاب المهارات الكتابية الخامس :خامسال  المستوى

تنزل                       أو  السطر  التي تكتب على  الرقعة  الرقعة، حروف خط  الحروف بخط  الرقعة:  خط 

 حروف خط الرقعة. عنه، مجموعات 

  كتاب المهارات الكتابية السادس   :السادس المستوى

 خط الرقعة: تدريب على الكتابة السليمة بخط الرقعة.  

 

      :األلعاب  زينتي) رابعاا(     

سنوات ألعابًا تعليمية تدعم تعلم اللغة والمهارات الّرياضية   10-4يمارس األطفال بعمر       

 واالجتماعيّة، واألدائيّة كالمالحظة والتركيز واالنتباه والتفكير وحل المشكالت.والحياتيّة 

    تعليميّة.متنوعة وألعاب أنشطة -    

 



   :األمومةزينتي ) خامساا(   

 10-4تُعنى بعقد لقاءات حواريّة مع األمهات تتعلق بسبل تنمية مهارات األطفال بعمر        

 سنوات، وكيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

 

 المربّين:  زينتي) سادساا(    

تتعلق        األولى  الثالثة  والصفوف  األطفال  رياض  في  المربّين  مع  لقاءات  بعقد  تعنى 

 تطبيقها. بالمناهج وأنشطة 

 
 :Purple Turtle )سابعا( 

English Language Activities for Pre-School, KG1 & KG2 
 

 )ثامنا( قراءة حرة:
 قراءة وأنشطة حرة لألطفال في زينتي.


