RESOURCES

Enquireries
/H.w

ن
يقارن ن
بي الحياة يف اإلمارات حديثا وقديما

الحوار والمناقشة صور
ربط الدرس بالدراسات
ن
لمجتمعات ن
الماض
بي
عىل
ي
االجتماعية والحصول ي
ن
والحاض للوصف .مناقشة
معلومات عن اإلمارات قديما.
ن
ن
الماض
عن الحياة يف
الربط باالجتماعيات
ي
ن
والحاض مناظرة ن
بي التالميذ
أن يصمم ملصق عن تأثب
عن اإلمارات وبلد آخر
التقدم الحديث عىل معالم
ن
تصميم لوحات عن الحياة
الطبيعة يف اإلمارات.
ن
ن
الماض .جمع صور عن
يصمم ملصق لجولة سياحية يف
ي
ن
ن
أشهر المعالم يف اإلمارات و
دن.
يف ر ي
يصمم ملصق ا موضح الفرق بلده والتحدث عنها المعرض
ً
ن ً
ن
بي ً ا اإلمارات قديماوحديثا
الصحف للحياة قديما
ي
وحديثا مشحية عن الحياة
قديما وحديثا أنت ر
تقبح
( عرض المشكلة
الحلول
ر
ليقبح التالميذ الحلول )
استخدام معجم اللغة
العربية الكتشاف ن
معان
ي
المفردات الجديدة

ن
يكتب فقرة عن التطور يف دولة اإلمارات

ينش تقريرا تجسيد ر
لربط بالعلوم :أن ر ئ
نشات إخبارية
ر
لمناقشة التطور
الت
عن بعض الحلول ي
ر
الت عرض فيديوهات عن
وضعتها الدولة للمشكالت ي
ن
االمارات قديما وحديثا
عان منها أهل اإلمارات
فكر زاوج شارك
(قديما وحديثا)
صف الصور
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تصميم مرفقات عن
الحياة يف االمارات
قديما وحدبثا
البحث ف ر
األنتنت
ي
عن الحياة حديثا
وقديما يف العالم

أن يقارن الطالب ن
بي المعالم
ن
يف اإلمارات  /بلده قديما
وحديثا
أن يوضح الطالب السمات
ر
البشية للمجتمعات قديما

مقارنة ن
بي االمارات
قديما وحديثا وتحولها من
صحراء إل جنة ن
خضاء
ي
كتابة فقرة عن أهم
ن
األماكن السياحية يف دولة
االمارات وحديثا

سبتمب
ر

أن يوضح التلميذ أهمية
الحرص عىل التقدم والتطور
أن يوضح الطالب دور اإلمارات
نف التطوير .أن ر ئ
ينش عن
ي
ن
الحياة يف ً الطالب مقاال
اإلمارات وبلد آخر .أن يبدي
الطالب رأيه نف الحياة ن
بي
ي
ن
ن
الماض
والحاض.
ي

تبادل األسئلة واألجوبة توظيف بعض المفردات
ن
عن دولة اإلمارات يف جمل
ترتيب أحداث القصة
كتابة قصة
عن االمارات

ن
أن ر ئ
ينش حوار عن الحياة يف
اإلمارات  /بلده قديما  ً. .وحديثا
أن يطرح الطالب أفكارا جديدة
لتطوير ( أماكن
ومؤسسات)........
أن يقيم الطالب أثر التطور
والتقدم عىل حياة المجتمعات.
أن يصمم الطالب خطة تطوير
مستقبلية لمجتمع.
ن
أن يصف التلميذ شعوره يف
مجتمع متطور  /غب متطور
أن ر
يقبح الطالب حلوال بديلة
ن
لمشكالت مختلفه يف مجتمعه

ال للتنمر

ألعاب تعليمية
ألعاب لغوية
األجهزة
المحمولة
تسجيالت صوتية

Reflective learners

)(Group Activities

)(H.A,M.A/L.A

ال للتنمر

لشبكة
المعلوماتية معجم
اللغة Quizlet
فيديوهات
تعليمية صحف
ومجالت ألعاب
تعليمية ألعاب
لغوية األجهزة
اللوحية
تسجيالت صوتية
استبيان صحف
عربية فيديوهات
تعليمية
قصص
مقاالت من
الصحف

Cross curriculm
(Link with subjects-UAE and
)world

Activities

Team work

Creative Thinking

Objective

Lesson

Month

سبتمب
ر

تلخيص القصة وعناضها
ن
ترتيب عناض القصة ووضعها يف جمل
ن
من وىح الخيال عن موقف يف حياته
كتابة قصة
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عام التسامح وجيل السالمة

فيديوهات
تعليمية صحف
ومجالت ألعاب
تعليمية ألعاب
لغوية األجهزة
اللوحية
تسجيالت صوتية
استبيان صحف
عربية

الربط بالوطن  :أن يصمم
ملصقا عن ر
البابط والتكاتف
االجتماع لتعزيز استقرار
ي
تقديم ً
األرسة والمجتمع .
ي
يصمم عرض عادات وتقاليد
األرسة اإلماراتية .يصمم
عرض ن
بي عادات وتقاليد
األرسة اإلماراتية وعادات
ن
وتقاليد األرسة يف بلده

عرض فيديوهات لبعض
القصص
فكر زواج شارك
ن
الصحف أنا
المعرض
ي
ذكرى وأنت ذكر حول
الفقرات لحوارات لخص
ن
الفقرة يف نقاط رئيسة
تصمييم رسائل شكر وتهنئة
ألفراد األرسة حدد الفكر
الرئيسة والجزئية فيما تقرأ ما
السبب  /الحل ( عرض
مشكلة أرسية ليطرح التالميذ
أسباب المشكلة وطرق عالجها

نشاط جماع حول
ن
تمب العدد
عمل فردى
صياغة األرقام إل
ن
كلمات ووضعها يف
كتابة
جمل
ن
قواني حماية الطفل

توظيف بعض المفردات
ن
يف جمل
ترتيب أحداث القصة
كتابة قصة
بسيطة عن موقف
ن
ساعده يف حياته

أن ر
يقبح الطالب أفكارا لقضاء
الوقت مع أرسته.
أن يناقش الطالب مواقفا
ن
حياتية يف الطفولة .
أن ر ئ
ينش الطالب موضوعا عن
الذكريات .
أن يصف الطالب شعوره مع
ن
ذكرياته يف الطفولة .
أن يقارن الطالب ن
بي ذكريات
الطفولة وحياته ن
حاضا .
أن يحلل الطالب مواقفا حزينة
ن
وسعيدة صادفته يف طفولته .
عن طفولته ً أن يصمم
الطالب كتيبا

عام التسامح وجيل السالمة

فيديوهات t
صحف تعليمية
ألعاب ومجالت
ألعاب تعليمية
األجهزة لغوية
اللوحية
تسجيالت صوتية
استبيان
صحف عربية

مشحية عن األرسة تسجيل
اإلمارات يسلط الضوء عن
اهتمام دولة اإلمارات بالطفل .أفالم مع األرسة مناظرة /
زيارة مدينة الطفل .ر
مشوع حوار ن
بي األصدقاء عن األرسة
ن
الصحف عن
تحدي القراءة من خالل قراءة نشاط المعرض
ي
قصص عن ر
البابط األرسي ...أفراد األرسة وسماتهم وميولهم
ر
ئ
واهتماماتهم تصميم خرائط
ينش
الربط باألديان  :أن
ذهنية عن األرسة تصميم
فقرة عن القيم السلوكية
كالمحبة والتسامح والتواصل  .فيديوهات عن الطفولة
مدعومة بصور وكتابات ّحول
الربط بالوطن  :أن يصمم
ملصقا عن ر
البابط والتكاتف النص المسموع لكتابات
الكرس الساخن
نشاط
االجتماع لتعزيز استقرار
ي
ي
تقديم ً
.
والمجتمع
األرسة
ي
يصمم عرض عادات وتقاليد
األرسة اإلماراتية .يصمم
عرض ن
بي عادات وتقاليد
األرسة اإلماراتية وعادات
ن
وتقاليد األرسة يف بلده

أن يستخرج المفردات الجديدة
تصميم خريطة ذهنية تحديد عناض القصة
تضم عناض القصة تلخيص أحداث القصة من القصة
أن يوضح أهمية المحاولة
دائما للوصول إل الهدف
أن يقارن الطالب
ن
بي الخمول والمحاولة للوصول
ن
ر
للهدف يف الحياة أن يقبح
الطالب حلوال للوصول إل
ن
الهدف المطلوب ف الحياة
أن يتعرف الطالب كيفية
ن
استخدام الدروس اليومية ف
ن
الحياة وتطبيقها ف الحياة
اليومية

أكتوبر

أكتوبر

ن
يعدد المتاسبات العامة يف الدولة يكتب
فقرة عن عيد الفطر وكيف ن
يقض العيد ؟
ي
تصميم خريطة الكلمة

ر
ن
جماع ونشاط
ان .الربط قدم نصائح لزميلك ليستغل نشاط
العيد
الوطت اإلمار ي
ي
ي
ن
ن
فردي عن العطلة
وقته يف مساعدة الناس.
بالمناسبات الدينية يف
وكيفية قضاء العيد مغ
قصة نجاح شخصية
اإلمارات .عمل بحث يقارن
ن
االرسة
فيه طقوس الزواج يف اإلمارات يعرض التالميذ تجارب عن
القيام ببعض األعمال
وبلده األم.
التطوعية الخبية
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تقديم ر
اقباحات لقضاء أن يخطط الطالب لرحلة لقضاء
إجازة عيد الميالد
اجازة صيفية جميلة
ن
أن يحلل الطالب المشاعر يف
مناسبات وأعياد بلده
ان يطرح الطالب خطة بديلة
لقضاءمناسبة تم إلغاؤها
أن يحلل التلميذ العالقة ن
بي
المتاسبات والمالبس
أن ر
ينشء الطالب قصة مكتملة
ي
األركان عن مناسبة

الجوع  -الغضب

فيديوهات
تعليمية صحف
ومجالت ألعاب
تعليمية ألعاب
لغوية األجهزة
اللوحية
تسجيالت صوتية
استبيان صحف
عربية

القبعات الست للتفكب

السعادة والشغب

فيديوهات
تعليمية صحف
ومجالت ألعاب
تعليمية ألعاب
لغوية األجهزة
اللوحية
تسجيالت صوتية
استبيان صحف
عربية

الوطت اإلمار ران .الربط عصف ن
ن
ذهت عن المناسبات
العيد
ي
ي
ي
ن
واألعياد
بالمناسبات الدينية يف
ن
ميدان تصميم برقيات تهنئة
االمارات .عمل بحث
ي
ر
الت يقوم بها للمناسبات المختلفة
عن الطقوس ي
ن
الوطت.
المواطن أثناء العيد
ي
بي االحتفال بعيد نشاط ن
عمل مقارنة ن
هتء زميلك
ي
ن
الوطت واالحتفال
اإلمارات
ي
ن
تصميم خرائط ذهنية عن
الوطت لبلده
بالعيد
ي
المناسبات السعيدة

نشاط جماع حول تصميم خريطة ذهنية عن
أن يصمم الطالب مخططا
المتاسبات المختلفة المناسبات المختلفة
لمناسبة معينة
توظيف بعض المفردات
ن
ن
يف جمل أن يبدي الطالب رأيه يف حفلة
مناسبة شارك فيها
أن ر ئ
ينش الطالب فقرة عن
المناسبات السعيدة.
أن يصف الطالب شعورهم
عند حضور مناسبة سعيدة.
أن يصف التلميذ االحتفال
ن
ن
الوطت  ...../يف االمارات
بالعيد
ي

نوفمب
ر

نوفمب
ر
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