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اسم المعلمة /هدى
الصف  :الروضة الثانية
المادة  :الدراسات االجتماعية

مدرسة ليوا الدولية  -للبنات
اس 2018-2019-
العام الدر ي
اس األول
الفصل الدر ي

الشهر

األسبوع

األول
2-6

الثان
ي
9-13
س
بت
مب

موضوع

الوحدة

موضوع الوحدة
 /مكوناتها
األساسية
وطننا اإلمارات
الكلمات البصرية
(علمي هويتي )

المخرجات /األهداف

 تظهر الطالبة شعورا باالنتماءوالوالء لدولتها ومجتمعها ه ا بقيم ا ً
وتمسك وأخالقها من خالل فهم
العوامل والمقومات التي ساهمت في
تشكيل هويتها الوطنية.

التطبيق .
التركيب .التمييز.التصنيف

الشبكةالمعلوماتية .
-البطاقات

وطني -اإلمارات

حددي ميزتين
تميز وطني
اإلمارات عن
غيره .

أن تتعرف المتعلمة اإلمارات السبع.

العصف الذهنيالبحثواالستكشاف .
التطبيق .
التركيب .التمييز.التصنيف

الشبكةالمعلوماتية .
-البطاقات

دبي
الشارقة
أم القيوين
أبوظبي
عجمان
رأس الخيمة

حددي اإلمارة
التي نعيش فيها
؟وبم تشتهر ؟

اإلمارات السبعالكلمات البصرية
(في االتحاد قوة )
التربية الوطنية

الثالث
1620

الهوية الوطنية
وعناصرها (النشيد
الوطني )
الكلمات البصرية
عيشي بالدي

تتعرف الهوية الوطنية وعناصرها
(النشيد الوطني )

تتعرف الهوية الوطنية وعناصرها (
رئيس الدولة)

الرابع
2327

 رئيس الدولةالكلمات البصرية
(باني الدولة الشيخ
زايد )

األنشطة

المصادر

المفردات
والمصطلحات

أسئلة التحدي
الخاصة
بالوحدات
الدراسية

التطبيق .
التركيب .التمييز.التصنيف .
الربط .الفهم .التطبيق .
التركيب .التمييز.التصنيف .
الربط .-الفهم

الشبكةالمعلوماتية
مشهد فيديو
.السبورة
الذكية.
الشبكةالمعلوماتية
البطاقاتأوراق عمل.
 مشهد فيديو.السبورة
الذكية.

النشيد الوطني
االتحاد
إمارة
الدين
اإلسالم

رئيس-الدولة

من خالل النشيد
ما ديننا ؟ما كتابنا ؟
بم نحصن وطننا؟

القيم

النزاهة

األمانة

االحترام .

ما اسم االبن
األكبر للشيخ زايد
رحمه هللا ؟
االحترام.
النزاهة.

الكفاءات

التقييم

األنشطة
الالمنهجية
اإلثرائية
المعززة
للكفاءات
الطالبية

التفكير النقدي

المشاركة
الصفية

وظفي الرسم في
رسم رسالة
تهديها لوطنك
الغالي.

الوعي الثقافي
والمواطنة

بطاقات
تركيبية

تخيلي شكل
اإلمارات
وارسميه

التعلمالتعاوني .
التعلمباألقران.

التعاون .-التعلم الذاتي

تقييم ذاتي .
تقييم ثنائي .ورقة عمل .

تسجيل صوتي
لصوتها وهي
تنشد النشيد
الوطني .

تقييم ذاتي .تقييم ثنائي .بطاقاتتركيبية .
المشاركة
الصفية .

تعد صور الشيخ
زايد داخل منزلها
.
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 -تاريخ

األول
1-4

تصف الدور الذي أدته شخصيات
وطنية في مجتمعها (الشيخ خليفة).

دور الشيخ خليفة في
بناء الوطن.

الوطن
البطاقات  .مشهد
فيديو .السبورة
الذكية

الشبكةالمعلوماتية .
البطاقاتمشهد فيديو
.السبورة
الذكية.

تطبيق .
التركيب .التمييز.التصنيف .
الربط .-الفهم

مشهد فيديونصمسموع
السبورةالذكية
-أوراق عمل

أنشطة فردية .
أنشطة ثنائية .أنشطة جماعيةالعصف الذهني-الفهم

الشبكةالمعلوماتية .
-البطاقات

الكلمات البصرية
(برج الشيخ خليفة )

جغرافيا

الثان
ي
7-11

خريطة لمكان مألوف
(الصف)
الكلمات البصرية
(حدود وطني )

تصمم مخططات بسيطة (خرائط)
ألماكن مألوفة (الصف ).

االمشاركة
الوجدانية.
المرونة.

خريطة
الصف
مكان
مخطط

تاريخ

أك
ت
و
ب

الثالث
1418

تروي أحداثا بشكل
متسلسل تدل على
الوقت .
الكلمات البصرية
(تراث أجدادي )

تروي أحداثًا بشكل متسلسل
باستخدام كلمات تدل على الوقت
(اليوم  -األمس  -الغد).

التربية الوطنية

الرابع
2125
الخام
س
2831

الهوية الوطنية
وعناصرها (الزي )
الكلمات البصرية
(تراثي هويتي)

تتعرف الهوية الوطنية وعناصرها
(الزي)

نائب رئيس الدولة
الهوية الوطنية
الكلمات البصرية
(نائب – دولة )

* -تتعرف اسم نائب رئيس الدولة
ومهامه في الدولة

التربية الوطنية

8-4

الهوية الوطنية
وعناصرها (العملة
كلمات بصرية –
درهم – فلس -

 تتعرف الهوية الوطنية وعناصرها(العملة )

أي إمارة يعيش
بها الشيخ خليفة
؟

ما الشيء الذي
حدث أمس
ويحدث اليوم
وسيحدث غدا؟

االحترام.
النزاهة..

التعلمالمستقل .

روحالمبادرة .
والتوجيه
الذاتي .

التعاونوالعمل
الجماعي .
التفكيرالنقدي .

تقييم ذاتي .تقييم ثنائي .ورقة عمل .المشاركةالصفية .
تأمل الطالبة
.

 رسم صورةلمكان تاريخي في
العين

تقييم ذاتي .تقييم ثنائي .ورقة عمل .-التطبيق .

اجلسي مع ماما
وأروي لها قصة
صيد اللؤلؤ في
اإلمارات

المرونة.
األمانة.

المواطنة
والوعي
الثقافي .

تقييم ذاتي .تقييم ثنائي .ورقة عمل .المشاركةالصفية .
األسئلةالشفوية .

التقطي صورةلك بالزي
اإلماراتي المميز
مع العائلة .

العصف الذهني
– الفهم
واالستيعاب

السبورة
الذكية –
الشبكة
العنكبوتية .

نائب – الدولة –
رئيس

عرض صور
لبعض مبادرات
محمد بن راسشد
في تشجيع
القراءة

االحترام

التعاون

أسئلة شفوية

التقطي صورة لك
وانت تطبيقين
مبادرة الشيخ
محمد بن زايد في
قراءة قصة .

أنشطة فردية
أنشطة جماعيةالعصف الذهنيالبحثواالستكشاف
التركيب .-التمييز .ال

الشبكةالمعلوماتية
البطاقاتمشهد فيديو
.السبورة
الذكية.
-السبورة

العملة
الدرهم
فئات .

عرض صورلعمالت مختلفة
وسؤال المتعلمات
حول البالد
صاحبة العملة .

 .المرونة.
األمانة.

الوعي البيئي
والعالمي .

تقييم ذاتي .تقييم ثنائي .ورقة عمل .تأمل الطالبة.

 افتحي حصالةالنقود وأخرجي
جزء منها
للمحتاجين

العصف الذهنيالبحثواالستكشاف .
التطبيق .
التركيب .التمييز.التصنيف .

الشبكةالمعلوماتية .
البطاقات .اللوحات .مشهد فيديو
.السبورة
الذكية.

تاريخ
اليوم
األمس
الغد

حددي ثالثة طرق
مختلفة
تستطيعين من
خاللهم االنتقال
من الروضة إلى
االستقبال.

القدرة علىحل المشكالت

 تقييم ذاتي تقييم ثنائي ورقة عمل تأملالطالبة .

تجمع صورالشيخ خليفة من
الجرائد وترتبها
بشكل منظم على
لوحة .

المشاركة
الوجدانية.

لماذا تلبس بعض
اإلماراتيات
البرقع ؟
الهوية الوطنية-الزي اإلماراتي
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الثالث
1115

االنتماء الوطني
الكلمات البصرية
أنا وطني اإلمارات

الرابع
1822

االختالفات بين الناس
في (الطول  -الشكل -
الوزن).
الكمات البصرية
(طويل – قصير -

الخام
س
2529

مراجعات

* -تظهر الطالبة شعورا باالنتماء
والوالء لدولتها ومجتمعها وتمسكا
بقيمها وأخالقها من خالل فهم
العوامل والمقومات التي ساهمت في
تشكيل هويتها الوطنية.

أنشطة فردية
أنشطة ثنائيةأنشطة جماعيةالعصف الذهنيالبحثواالستكشاف

تتعرف نفسها كفرد مميز يختلفعن اآلخرين (الطول  -الشكل -
الوزن).

أنشطة فردية
أنشطة ثنائيةأنشطة جماعيةالعصف الذهنيالبحثواالستكشاف

* تظهر الطالبة شعورا باالنتماء
والوالء لدولتها ومجتمعها وتمسكا
بقيمها وأخالقها من خالل فهم
العوامل والمقومات التي ساهمت في
تشكيل هويتها الوطنية

عصف ذهني

الشبكةالمعلوماتية
البطاقاتمشهد فيديو
.السبورة
الذكية.
السبورةالبيضاء .
الشبكةالمعلوماتية
البطاقاتمشهد فيديو
.السبورة
الذكية.
السبورةالبيضاء .

االنتماء
الوطن
الحب
الوالء

اختالف
الطول
الشكل
الوزن

النزاهة- .
المشاركة
الوجدانية.
ااالهتمام.

اإلبداع
واالبتكار .

صفي اختالفك
عن اآلخرين
بجملة من تعبيرك
المرونة

التفكير النقدي

تقييم ذاتي .تقييم ثنائي .ورقة عمل .بطاقةالمالحظة .

تقييم ذاتي .تقييم ثنائي .ورقة عمل .بطاقةالمالحظة .

أذكري اسم باني
الدولة
السبورة
الذكية

الوطن – الهوية –
الدولة

االختبارات النهائية
الثان
ي
2-6
دي
س
مب

حددي خمسة
أشياء تفعليها حبا ً
في الوطن .

الثالث
9-13
بدء العطلة السنوية

النزاهة

التعاون

أسئلة شفوية

تتعارونالمتعلمات
ف رسم لوحة
متكاملة
لإلمارات.

تخيلي نفسك
ت صغيرة
وأن ِ
وارسمي نفسك
في كل كل مرحلة

ارسمي صورة
وأنت تحملين علم
اإلمارات

