األول األساسي
رسالة ّ
معا نبقى...
كوكبنا مليء بالكائنات ّ
معا نتشاركً ،
معا نعيشً ،
الحيةً ،

مالمح المتعلم المقاصدي:
في هذه الوحدة ،سأطلق العنان لنفسي فأكون
قادر على نشر
متسائًل ،أنهل العلم من مصادره المختلفة ،ومتعّل ًما مسؤوًًل ًا
ً
الحية وواجب الجميع تجاهها.
الوعي حول العوامل التي تؤثر على الكائنات ّ
جية مختلفة تنعكس على الحياة.
الر ّ
الفكرة ّ
الحية بعوامل خار ّ
ئيسية :تتأثّر دورة الكائنات ّ
معا"
الوحدة" :نعيش ً
الصياد والعصفور"
ّ
نص" :شجرة التّفاح" – " ّ
قصة" :دورة حياة الفراشة"
ّ

فهية – اإلستماع وال ّتحدث
الّلغة ّ
الش ّ
 أصغي بٱنتباه إلى نصوص وقصص قصيرة (دورة حياة الفراشة ،الفراشة ميرا ،قطرة ماء ،رحلة الت ّفاحة ،)...وأجيببشيئا بهدف لتعميق فهمهم
اتيجيات مختلفة "توّقع ما هو ٍ
آت ،جسر التعّلم ،قل ً
عن األسئلة المطروحة حولها وفق استر ّ

الحيببة ودورهببا اروجببابي وال ّ ببرور فببي حيبباة
حببول خصببائص ّ
النبتببة ودائ برة حياتهببا وتعزيببز معلومبباتهم حببول الكائنببات ّ

ارنسان.

ٍ
بطًلقة وثقة.
الحية وحول واجبي تجاهها
أعبر عن آرائي المختلفة حول العوامل التي تؤثّر على دورة الكائنات ّ
ّ -

الحية.
أعمق فهمي ّ
محدًدا عناصر التّشابه وارختًلف بين الكائنات ّ
ّ
تنمي ذاكرتي ،وتغرس في القيم والمعارف.
 أصغي إلى أناشيد مختلفة ّّ
ٍ
ومستنتجا القيم البواردة فيهمبا،
كل منهما،
معب ًار ّ
إلقاء ّ
محدًدا موضوع ّ
ً
 ألقي قصيدتي "الّنحلة الّنشيطة" و"شجرة خضراء" ًراب ً ٍ
كل منهما بموضوع المحور.
طا ّ

المرئية -المشاهدة والعرض
اللغة
ّ
اتيجية الل ّلرسوا المرّقمللة ،
بعية العمللل الجمللا ووفببق اسببتر ّ
الحيببة فببي وضب ّ
 أشبباهد مسببتند مرئببي ثابببك حببول الكائنببات ّبلبا
بهببدف اكتشبباف امتًلكهببا لببدورة حيبباةّ ،
وتميزهببا بخصببائص ل ببمان اسببتمرارها ،وألكتشببا العوامببل التببي تببؤثّر علببى سب ً

إوجابا عليها.
و ً
مستخدما المفردات المكتسبة.
متنوعة
 ّأعبر عن صور ّ
ً
الحي ببة ،ميزاته ببا ،دورة
علميب ب ًة ،ف ببأعرض المعلوم ببات وأش ببارك أق ارن ببي محتواه ببا ،ذاك ب ًا
بر خص ببائص الكائن ببات ّ
 أنش ببج مجّلب ب ًة ّوكيفية المحافظة عليها لعيش حياة سليمة..
حياتها،
ّ

الّلغة المكتوبة –القراءة
اعيا سًللم التقييم في القراءة.
الصياد والعصفور" ،قراءة صحيحة ّ
نص ّي "شجرة التّفاح" و" ّ
ومعبرة مر ً
 أق أر ّالنص.
شفويا وكتاب ًة حول ّ
 أجيب على أسئلة مباشرة ًالسا ة".
 أكتشا معاني الكلمات و ّأضدادها وأربطها ببع ها وفق استر ّ
اتيجية "صديق ّ
اتيجية "التعّلم التمايزي".
متنوعة وفق استر ّ
 -أستمتع بتحليل نصوص ّ

"الرسوا
 أتآلا مع القصصً
اتيجية ّ
الحية وفق استر ّ
رجا معلومات حول الكائنات ّ
مكتشفا ّ
أهمية المطالعة ومستخ ً
المرّقمة".

الدخيل.
السبب والنتيجة وال ّ
أميز ّ
ظرف ،و ّ
ّ
أتعرف إلى ّ
الّلغة المكتوبة –الكتابة
قدر الجهود التي أبذلها.
 أستمتع بالكتابة وأ ٍّ
شكًل "ف ،ق")
اعيا بعض القواعد
 أكتبارمًلئية بالمحاكاة (الحروف المتشابهة ً
كلمات و ً
ّ
جمًل كتاب ًة صحيح ّة مر ً
موسعة انطًلًقا من كلمة.
 أكتب ًجمًل ّ
تعبر عن صورة.
 أكتب ًموسعة ّ
جمًل ّ
أميز بين المفرد والجمع.
ّ -

مستخدما الخط الرقعي.
 أكتب بخط واضح وأسلوب منتظمً
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