
جولة يف.. 
األركان التعليمية



مرحبا بكم يا اصدقائي!.. انا املعلمة 
سارة 

اليوم سآخذكم يف جولة ممتعه وشيقة 
يف االركان التعليمية هل انتم 

متحمسون؟ 
هيا لنبدأ 



أوالً يا أبطال.. سنتعرف على ركن املطالعة  
( املكتبه ):  

هذا ركن هادئ فيه كتب وقصص ومجالت 
و فيه وسائد مريحه جتلسون عليها للقراءة   

عددكم املسموح به ٤



نأتي لركن البناء والهدم ( املكعبات ) :  
هذا ركن صاخب  فيه مكعبات خشبيه  بأحجام 
وأشكال مختلفة وكلما زادت كمية املكعبات كان 

ابداعكم أكبر يف البناء و فيه إكسسوارات مصاحبه 
للمكعبات مثل : دمى صغيره ، سيارات ، قطارات ، 
مجسمات منازل صغيره ، قطع موكيت صغيره ، 
حيوانات ، العدد املسموح به لدخول الركن ٤



ركن الفن : 
هذا ركن متوسط بني الصاخب والهادئ  ال يحتاج 

لتركيز كبير منكم أثناء العمل ويكون بجانب باب الصف 
ليسهل عليكم اخلروج لغسل ايديكم بعد االنتهاء  من 

بعض األعمال التي يستخدم فيها األلوان وغيرها 
ويكون بجانب هذا الركن لوحه لتعليق أعمالكم عليها  

العدد املسموح به لدخول الركن ٤ - ٥



ركن القراءه والكتابه والرياضيات 
( التخطيط) : 

هذا ركن هادئ فيه أوراق للكتابه بشكل 
جميل ، أقالم جذابة ، لوح صغير للكتابة 
بالقلم او الطبشور ، صور وكلمات منوعه 



الركن اإلدراكي :  
هذا ركن متوسط بني الصاخب والهادئ  
فيه تطابق و تنظيم و تركيب وترتيب مناذج 

وتركيب الصور الناقصه  



الركن اإليهامي ( ركن املنزل ) :  
هذا ركن صاخب  وتقومون فيه مبحاكاة أدوار 

مختلفة من الواقع كدور األم أو األب وغيرها  
والعدد املسموح به لدخول الركن ٥ - ٦   



ركن اإلكتشاف :  
هذا ركن هادئ  فيه عدسات مكبره ، مجهر ، حوض 

سمك ، كره أرضيه ، مغناطيس    العدد املسموح لدخول 
هذا الركن ٣-٢   



ما رأيكم باألركان ياصغاري؟.. انا 
متأكدة انها اعجبتكم الن فيها كثيرًا من 

املرح والتشويق يف التعليم... ولذلك 
احضرت بعض االلعاب هيا لنلهو 

ونستمتع معا!!.



هيا بنا يا اطفال لنلون 
ويني الدبدوب 

نشاط للركن الفني



نشاط للركن اإلدراكي

األمناط
هيا بنا يا شجعان لنكمل



نشاط لركن التخطيط

سالي إلى العابها
هيا بنا يا صغاري لنوصل



انتهت جولتنا لهذا اليوم يا ابطال... انا 
حزينة ملفارقتكم ولكن! ساقابلكم يف يوم ما 

ثانية باذن اهللا 
لقد استمتعت معكم، الى اللقاء



عمل الطالبات:
شيماء عسول  
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إشراف: الدكتورة أمل بنونه.


