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عيد األضحى

عيد 
األضحى

* يحتوي هذا الملف على المواضيع التالية مع بطاقات جاهزة للقص والتطبيق المباشر.
* يفضل تغليف البطاقات حراريًا لضمان المحافظة عليها ) أو تجليد الصق (.

* األنشطة والمهارات في هذا الملف مناسبة لألطفال من عمر 3 سنوات وما فوق.

التقويم و تعريف عيد 
األضحى و بعض شعائره.

بطاقات لتقديم مفاهيم عن 
األضداد.

تجهيز خروف العيد بالبوشار 
و بطاقات المعايدة.

طريقة تحضير كعك العيد.

بطاقات لتوضيح موقع 
مكة المكرمة على الكرة 

األرضية.

تركيب أحجية ) بازل ( عن 
مناسك الحج لألطفال.

مطابقة بطاقات صور مع 
الظل.

بطاقات العدد والمعدود و 
عمليات الجمع من 1 إلى 10. 

الحلقة الصباحية

ركن اللغة

ركن الفنون

ركن الحياة العملية

ركن الجغرافيا

ركن الحسيات

ركن الرياضيات

نبــدأ يومنــا مــع الطفــل بالحلقــة الصباحيــة و نحــرص مــن خاللهــا علــى 
ــدد  ــاح و نح ــردد أذكار الصب ــم ن ــن ث ــادئ وم ــو ه ــي ج ــًا ف ــوس مع الجل

ــم المرفــق. ــة الطقــس مــن خــالل التقوي ــخ و حال ــوم والتاري الي
ــات  ــالل البطاق ــن خ ــعائره م ــض ش ــى و بع ــد األضح ــن عي ــم ع ــم نتكل ث

المرفقــة.
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التقويم 
والطقس

الجمعةالثالثاءاألحد الخميساالثنين السبتاألربعاء

نحن في عام ...........................                                                     وفــي شهــر ...........................

حالة الطقس: الغداألمسالفصل: اليوم



قومــي بقــص البطاقــات التاليــة وتغليفهــا حراريــا وحفظهــا, و ُتلصــق يوميــا علــى لوحــة التقويــم 
فــي مكانهــا المناســب.  

نرفق أسماء الشهور وفق التقويم الميالدي والهجري.
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الخميس الجمعة

صفر

يوليو

رمضان

األربعاء

يناير

ربيع 
األول

أغسطس

شوال

الثالثاء

فبراير

ربيع 
الثاني

سبتمبر

ذو القعدة

االثنين

مارس

جمادى 
األول

أكتوبر

ذو الحجة

األحد

إبريل

جمادى 
اآلخرة

نوفمبر

السبت

مايو

رجب

ديسمبر

يونيو

شعبان

محرم

قومــي بقــص البطاقــات التاليــة وتغليفهــا حراريــا وحفظهــا, و ُتلصــق يوميــا علــى لوحــة التقويــم 
فــي مكانهــا المناســب.  

نرفق أسماء الشهور وفق التقويم الميالدي والهجري.
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يوم العيد

عيد األضحى هو أحد العيدين في ديننا اإلسالمي )اآلخر هو عيد 
الفطر( يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

يسمى يوم الحج األكبر ألنه فيه يؤدي الحجاج معظم مناسك 
فريضة الحج ويسبقه ما يسمى بيوم عرفة

10 ذي الحجة

نحرص على االغتسال و التعطر و لبس أجمل الثياب.

االغتسال

هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا هللا أكبر هللا أكبر ولله الحمد, 
هللا أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان هللا بكرة وأصيال 

ال إله إال هللا
هذه تكبيرات العيد والتي نسمعها منذ فجر يوم عرفة.

كما ونبدأ أول أيام العيد بصالة العيد.

تكبيرات العيذ
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عيد األضحى

يوم العيد

نساعد أمي في ترتيب المنزل قبل قدوم العيد و نحضر زينة 
العيد معًا ترحيبًا به

ترتيب المنزل

نزور األقارب في يوم العيد لنشر البهجة 
والمشاركة في أجواء الفرح والسرور.

صلة الرحم

بعد صالة العيد نضحي بالخروف، البقر أو اإلبل.
يأكل أهل المنزل من لحم األضحية، كما ونتبرع منه للفقراء 

ونطعم الجيران أو األقارب لننال األجر والثواب.

األضحية
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يوم العيد

نصنع كعك العيد بكل سعادة مع العائلة كي نتناوله سويًا 
ونقدمه للضيوف وألصدقائنا.

كعك العيد

نعطي الفقراء المال، مالبس، قصص أو ألعاب جميلة وبحالة 
جيدة وكي يفرحوا معنا بالعيد

الصدقة
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لنصنع
كعك
العيد

ــك يضفــي شــعور بالبهجــة و الحمــاس  ــي, فذل ــد مــع األطفــال فــي جــو عائل ــع كعــك العي ــل صن مــن الجمي
ــن  ــة العج ــوم بعملي ــك ليق ــال لطفل ــي المج ــك. أتيح ــدى طفل ــر ل ــعور الفخ ــن ش ــد م ــا يزي ــد كم ــدوم العي لق
ــه العمليــة, فالعجــن يســاعد  ــر و تشــكيل الكعــك, فكلهــا مهــارات تفيــد طفلــك فــي حيات ــر المقادي وتحضي
علــى تقويــة عضــالت األصابــع, و  تحديــد الكميــات المطلوبــة يســاعد طفلــك فــي الحســاب, و تشــكيل الكعــك 
قــد يكــون باســتخدام قوالــب جميلــة. نرفــق هنــا طريقــة بســيطة جــدا لتحضيــر كعــك العيــد بشــكل ســريع 

ــره بوجــود األطفــال. يســهل تحضي

المكونات:

طريقة العمل :
- اخلطي الزبدة والجبنة جيدا.

- أضيفي السكر ثم تابعي الخلط.
- أضيفي باقي المكونات و قومي بعجنها سويا.

- قومي بتغطية الخليط جيدا واتركيه لبعض الوقت.
- خذي كرات من العجين و قومي بحشيه بالحشوة المرغوبة و من ثم شكليه حسب الرغبة

- في صينية الفرن والمغطاة بورق الزبدة, ضعي حبات العجين 
و ضعيها في فرن محمى مسبقا و اتركيها حتى تنضج.

العجينة:           
- كوبين طحين.                                                

- نصف كوب سكر بودرة.
- 6 حبات جبنة كيري بحرارة الغرفة.

- 200 جرام زبدة بحرارة الغرفة.
- رشة فانيليا.

الحشوة: 
التمــر: اخلطــي التمــر منــزوع النــواة مــع القليــل مــن القرفــة 

حســب الرغبــة و أضيفــي ملعقــة زبــدة.
ــروش  ــي المج ــتق الحلب ــن الفس ــوب م ــي ك ــي: اخلط ــتق حلب فس
مــع ملعقتــان كبيرتــان مــن الســكر مــع ملعقــة كبيــرة مــن مــاء 

الزهــر.
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ركن
الحسيات

- مهــارة مطابقــة الصــور مــع 

تطويــر  فــي  تســاعد  الظــل 

التمييــز البصــري لــدى الطفــل 

مــع مراعــاة فردهــا مــن االتجــاه 

ــك  ــي ذل ــار وف ــى اليس ــن إل اليمي

التجــاه  مباشــرة  غيــر  تهيئــة 

كتابــة حــروف اللغــة العربيــة مــن 

ــا  اليميــن إلــى اليســار. نرفــق هن

بطاقــات فيهــا صــور تخــص أجــواء 

عيــد األضحــى بغــرض مطابقتهــا 

ــا. ــاص به ــل الخ ــور للظ ــع ص م
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ركن
الحسيات

- مهــارة مطابقــة الصــور مــع 

تطويــر  فــي  تســاعد  الظــل 

التمييــز البصــري لــدى الطفــل 

مــع مراعــاة فردهــا مــن االتجــاه 
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كتابــة حــروف اللغــة العربيــة مــن 
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ركن
الحسيات

- مهــارة مطابقــة الصــور مــع 

تطويــر  فــي  تســاعد  الظــل 

التمييــز البصــري لــدى الطفــل 
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ركن
الحسيات

ــة  ــكالت باإلضاف ــل المش ــارة ح ــاب مه ــي اكتس ــل ف ــد الطف ــازل, يفي ــمى ب الب ــا يس ــات أو م ــب األحجي - تركي

لزيــادة التركيــز و تعلــم الصبــر. نبــدأ بتقديمهــا للطفــل مــن عمــر صغيــر بالتدريــج, ابتــداء مــن أشــكال مكونــة 

ــد عــن 100 قطعــة مــع إعطائــه فرصــة للتمكــن مــن  مــن قطعتيــن, إلــى 4 أو 6 قطــع و يكمــل إلــى مــا يزي

كل مســتوى. هنــا نقــدم للطفــل مناســك الحــج بشــكل مبســط عــن طريــق أحجيــة يقــوم بتركيبهــا ومــن ثــم 

نشــرحها لــه بطريقــة سلســة تناســب عمــره.

البداية
اإلحرام طواف القدوم

السعي بين الصفا والمروة

المبيت    في
ِمنى

الوقوف بعرفة رمي جمرة العقبة
ذبح الهدي

الحلق والتقصير طواف اإلفاضة رمي الجمراتطواف الوداع
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لتقديــم  بطاقــات  نرفــق 

ــل. ــداد للطف ــم لألض مفاهي

ركن 
اللغة

باردحار

ممتلئ

سريع

فارغ

بطيء
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ركن 
اللغة

لتقديــم  بطاقــات  نرفــق 

ــل. ــداد للطف ــم لألض مفاهي
قليل

صغير

نظيف

كثير

كبير

متسخ
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ركن 
الجغرافيا

فــي عيــد األضحــى نــؤدي ركــن عظيــم مــن أركان اإلســالم وهــو الحــج, و كــي نشــرح للطفــل الحــج والكعبــة و 

أهميتهــا لــدى المســلمين مــن المهــم أيضــًا أن نعــرض للطفــل أيــن تقــع الكعبــة.

يتعلم الطفل عن البالد والقارات في المونتيسوري وفق تسلسل معين, وهو من الكل إلى الجزء .

ــرض  ــة »  لع ــي » اليابس ــاء » و البن ــن األزرق » الم ــه اللوني ــة في ــرة األرضي ــم للك ــرض مجس ــدأ بع ــا نب أي أنن

مفاهيــم اليابســة والمــاء للطفــل, و بعدهــا ننتقــل معــه ل مجســم للكــرة األرضيــة الملونــة » ألــوان القــارات 

فيــه معتمــدة فــي جميــع مــدارس المونتيســوري و مــن ثــم ننتقــل للخريطــة الخاصــة بالبلــد وقــد نخــوض 

فــي تفاصيــل حســب الرغبــة ك العلــم الخــاص بالبلــد و عــادات الســكان وغيرهــا.

ألوان القارات تبعا ل مونتيسوري:

يرمــز األخضــر إلفريقيــا, األصفــر آلســيا, البنــي ألســتراليا, األبيــض للقــارة القطبيــة الجنوبيــة, الزهــري ألمريكا 

الجنوبيــة, البرتقالــي ألمريكا الشــمالية, و األحمــر ألوروبا.

هنــا نرفــق بطاقــات للكــرة األرضيــة وفــق المونتيســوري, و قــارة آســيا والمملكــة العربية الســعودية و نســخ 

غيــر ملونــة بهــدف أن يقــوم الطفــل بتلوينهــا بنفســه بعــد االنتهــاء مــن عــرض المعلومــات أمامــه.
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عيد األضحى

ركن 
الجغرافيا

هيا نلون:

الكرة األرضية
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عيد األضحى

ركن 
الجغرافيا

هيا نلون:

آسياآسيا

المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

المنطقة
الشرقية

نجران

عسير

مكة 
المكرمة

الرياض

القصيم

الجوف

تبوك

المدينة 
المنورة

الحدود الشمالية

جازان

الباحة
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

المونتيســوري,  أركان  باقــي  مثــل 

بتقديــم  الطفــل  مــع  عــادة  نبــدأ 

إلــى  المعلومــات مــن الملمــوس 

البدايــة  فــي  بالتدريــج.  المجــرد 

تكــون بمجســمات ومــن ثــم بطاقــات 

مجــردة  كلمــات  أو  أرقــام  وأخيــرا 

كتابــي. بشــكل 

هنــا نرفــق بطاقــات والتــي تلــي 

مــن  نقــدم  المجســمات,  مرحلــة 

خاللهــا للطفــل العــدد والمعــدود 

باإلضافــة لعمليــة الجمــع إلــى ناتــج 

.2 0

الرياضيــات  ركــن  فــي  درس  أول 

الكميــة  مفهــوم  تقديــم  يعتمــد 

للطفــل ومــن ثــم نقــدم العــدد و 

بينهــم. بالربــط  نقــوم  بعدهــا 

ــد  ــوم بع ــوف نق ــات س ــا بالبطاق هن

ــا  ــة أوال و بعده ــي البطاق ــور ف الص

نطابقهــا مــع العــدد )هنــا يكــون 

األرقــام  ألشــكال  تعــرض  الطفــل 

مســبقا(.

و مــن ثــم ننتقــل لمرحلــة الجمــع 

)بالمجســمات أوال( وفيهــا نســتخدم 

لنضعهــا  األعــداد  بطاقــات  أيضــا 

مــكان اإلجابــة.
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

43

21
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

7

65

109

8

1413

1211

2019

1817

1615
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

+

+

=

=

+ =
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

+

+

=

=

+ =
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

+ =

+ =

+ =
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

+ =

+ =

+ =
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

+ =

+ =

+ =
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عيد األضحى

ركن 
الرياضيات

+

+

=

=

+ =
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عيد األضحى

ركن 
الفن

الرســم والفنــون وكل مــا ينمــي إبــداع الطفــل هــو مــن أساســيات المونتيســوري, و الــذي مــن خاللــه أيضــا 

نســتطيع غــرس بعــض القيــم فــي نفــس الطفــل.

ومــن الجميــل أن نســتغل عيــد األضحــى المبــارك لنعلــم الطفــل حســن الضيافــة و حــب مشــاركة الغيــر الطعام 

و أجــواء الفرح والســعادة.

هنــا ســوف نعــرض فكــرة تجهيــز ضيافــة بســيطة بمــا يخــص عيــد األضحــى ونشــجع أطفالنــا علــى تحضيرهــا 

ــده مــن كلمــات لطيفــة  ــدة يكتــب بهــا الطفــل مــا يري ــن باإلضافــة لبطاقــات معاي و مشــاركتها مــع اآلخري

لتهنئــة معارفــه بالعيــد المبــارك.

نرفق أيضًا صور و بطاقات جاهزة للطباعة .

أكياس الخروف:

نحتاج إلى:

ــفافة ,  ــون ش ــاس نايل ــض , أكي ــميللو أبي ــار أو مارش - بوش

ــة. ــان مطبوع ــول خرف ــدام و ذي ــوه وأق ــس , وج مكب

طريقــة التحضيــر : نمــأل األكيــاس بالبوشــار أو المارشــميللو 

و نغلقهــا باســتخدام المكبــس, ومــن ثــم نكبــس وجــه 

ــب. ــا المناس ــه بمكانه ــه و ذيل ــروف و أقدام الخ
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عيد األضحى

ركن 
الفن
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عيد األضحى

ركن 
الفن
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عيد األضحى

ركن 
الفن


