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سير األنشطة
 النشاط األول : يطالب األستاذ كل تلميذ بقراءة بطاقات األعداد من  0الى.9 يكون األستاذ ثنائيات ويطلب من أحد التالميذ أن يأخذ بطاقة ويقرأها ثم يطلب من تلميذ ثاني أن يخرج بطاقةمكتوب عليها عدد أكبر من األول .
 النشاط الثاني  :لعبة : كل ثنائي يأخذ البطاقات ويوزعها بالتساوي . يضع كل تلميذ البطاقات أمامه وعلى ظهرها. يأخذ كل العب بدوره بطاقة ويضعها على وجهها فوق الطاولة يأخذ التلميذ الذي حصل على أكبر عدد البطاقتين معا في حلة التساوي يستمر اللعب ومن أخرج أعلى عدد يأخذ البطاقات األربع الخ... -يعتبر فائزا من أخذ جميع البطاقات.

تصنيف وترتيب األشياء

تصنيف الخطوط وتحديد
الجهات والتخوم والتموقع في
الفضاء

 نرسم على ورق مقوى  3مرات كل شكل من األشكال التالية : مستطيل أحمر وأزرق وأصفر. مربع أحمر وأزرق وأصفر. قرص أحمر وأزرق وأصفر  - .مثلث أحمر وأزرق وأصفر.نحصل على  11قطعة ثم يطلب األستاذ من تلميذ أن يأخذ من المجموعة عنصرا حسب معيار محدد مثال أعطني مثلثا يا
إبراهيم.
يطلب األستاذ من تلميذ آخر أن يأخذ من المجموعة عنصرا حسب معيارين مثال أعطيني مثلثا أزرق.يختار أحد التالميذ قطعة ويخفيها وراء ظهره عن زميل يتوجب عليه أن يتعرف عليها بطرح أقل عدد من األسئلة تتماإلجابة عنها ب نعم أو ال.
 يخرج التالميذ إلى الساحة يضع األستاذ حباال مفتوحة ومغلقة ويطلب من تلميذ أن يبين الخطوط المفتوحة والمغلقة . يغير األستاذ وضع الحبال ويقترح النشاط نفسه على تلميذ آخر. -يضع األستاذ الحبال في الساحة على شكل تخوم لجهات مختلفة

يقف كل تلميذ في جهة يختارها  .ويطرح األستاذ أسئلة مختلفة على التالميذ مثل :
هل يمكن لفاطمة أن تلتحق بمحمد دون عبور أي تخم ؟
هل يستطيع أحمد االلتحاق بأمينة ؟ لماذا ؟

األعداد من 1الى 5
 قراءة األعداد باألرقام و بالحروف . يأخذ أحد األطفال بطاقة ويضعها على الطاولة ويختار طفل آخر بطاقة أخرى تحتوي على نفس أحد عددي البطاقة األولىسواء كان مكتوبا باألرقام أو بالحروف أو ممثال باألقراص .ثم يضعها على الطاولة جنب القطعة األولى.

