








 أكتوبر

 يوم المعلم العالمي 

 السبت، األحد، االثنين ،الثالثاء،األربعاء،الخميس ،الجمعة 



 كرة القدم

 في أوقات الفراغ ، في الملعب 

 ال





 سبع سنوات

 اللعب والبحث عن أشياء جديدة

 حمد

ملئ أوقات الفراغ والتسلية  يقوي العضالت،و  

 العاب مفيدة ،القصص العلمية

 القراءة 

 

 



شارك         سمك             سكان         كرة                        

أكتب          شكر             ملوك              كتب                 

رسم أشكااًل ال هندسية . مسك عبد الكريم األقالم وكراسة التلوين ،ثم  

 كتف                  كلب                  ديك                            



 أحب علم الكويت 



  عمر

 يلوح :يشير 

 الملحقة:الطائرة ، المرفرفة 

 يلوح الطفل إلى أمه 

  كانت الطائرة محلقة في السماء 



  البهجة             ممتع           موهوب

 مبدع               السرور         مسلي 

 هذه لعبة مسلية

 أضرار           التدريبات       األوالد

التدريب          الولدضرر              

 ال أتسبب بضرر لصديقي 

 هواية              وقت          مسرح              نادي 

 هوايات        أوقات            مسارح          نوادي 

 يجب أن نستفيد من أوقات الفراغ 





 كرة القدم

العباً محترفاً  يصبح  

 بالتدريب والممارسة 

 تعرف زميله فيصالً 

لكرة القدم  مجتهدان وحبهما    



 لعبة الجري 

 ثالثة متعلمين 

 كرة القدم 

 تناول الفاكهة ،وشرب الحليب يعطيان القوة والنشاط 



الشاطئ          الواجهة       البحرية                                   الجلوس السرور                السعادة   

 قمرية                     شمسية 



 الغالي الكويت 

 المسجد 

 المكتبة 

 الصباح  

 الترفيهة    

 الصالة  



 الطعام ، الماء ، الخيام ، الكرة  ، الطاولة ، الفحم ، الصحون ،الكراسي

 الماء                                         الطعام 

الكراسي                               الطاولة –الخيام   

الكرة                                      الصحون -الفحم   



 يبدأ عرض المسرح 

 يقع مسرح العرائس 

 يتم حجز التذاكر 

 المدعو للمشاهدة 

 سينعرض على المسرح 



 دعوة للعرض المسرحي 

 دعوة لحضور مسرحية)األمير الصغير( 

 لألطفال 

  ؟                           األطفال من المدعو للحضور

  أين سيتم عرض المسرحية؟             على مسرح الدسمة         



بسرعة  ذكي ، سريع ، يقفذ  



العامة إلى الحديقة   

  من االبتعاد 

 ضاعت في الحديقة 

 ال 

 عدم سماع نصيحة أمها

 ابتعدت عن أمها وضاعت بعد ذلك في الحديقة فساعدها الناس للعودة إلى أمها 

النصيحة في المرة القادمة  ييا ابنتي اسمع  

 اعتذر يا أمي ، لن يتكرر ذلك .



 كرسي                                                  طاولة                  

 قلم                                                   سبورة 

كتاب                                                  كرة م                               

                    

 طالب                                              مدرسة                     

حاسوب                                            طالبة          فتاة                    

                                



 هذا

  
 هذا

 هذه  

 هذه  

 هذه  

 هذه  

  

 هذه وردة جميلة 

  
 هذا بيت جميل  

  

لوحة  الهذا الطفل يرسم   

  

الرياضة   هذه فتاة تمارس  

  





           الليجو             طاق طاق طاقية         السباحة               الشطرنج               كرة القدم 



 كرة السلة                           كرة القدم                        الشطرنج

 أحب أن العب كرة القدم مع أصدقائي 



إلى القرآن واالنصات  االستماع  

 القرآن الكريم 

   الفاتحة

  األولى

٧ 
 إلى هللا تعالى 

 ألن افتتح بها المصحف ،وألنها تفتتح بها الصالة 

 ألنها  ال تصح الصالة بدونها 



 الثواب واألجر  ،وحماية  المؤمن من السوء،ومعرفة أحكام الدين  

الفلق                              الناس                            األخالص   







 اذهب إلى مستوصف آخر 

  اذهب إلى الجوار 

 اتدرب بشكل أفضل للمشاركة في سباق آخر 

له بالفوزأبارك  أضع لها الطعام  أساعدها في إيجاد أهلها 







مصعد   صفارة                مقص           غاص             

 أصوات          صور               مصر                لصوص 

الحصان صهيالً. يسمي صوت الضفدع نقيقاً   ،وصوت  

 صنبور                           رصاص                    عصفور  

 يتكأ العجوز على العصا  



 مها 

 صحوت :استيقظت 

 صحوت باكراً لكي اذهب إلى المدرسة 





 



 اللعب 

 تنشيط الجسم وتقوية العضالت 

 للتسلية 

 





الّترفيهة                                                         الحديقة   

الّساحة                                                            المدينة   

الّصدق                                                                       األبراج     

                                                         اللعبة   

 األطفال              

 األزهار              

 الليمون               

 اللحوم                

 الموز               

 التفاح               

 النحلة               

 الغزال                

   ألوان /الخضراء /الجزيرة                                                            

   ألعاب /ألقاب /ألحان                                                           



 المسطرة                                       السبورة                 

 الكتاب                                              الطاولة          

 القلم                                                الدفتر         

 الكرسي                                              النافذة           





 عبد الوهاب 

 العام الماضي في اإلجازة الصيفية 

 لكي يحافظ على صحته 

 النادي 

 أين تدرب عمر على ركوب الخيل؟

 عمر  من المتحدث في النص السابق؟

 في نادي الصيد والفروسية



 لمعرفة الوقت



 مبكراً 

 عندما ترن  الساعة مبكراً 

 االستيقاظ  في الوقت المحدد

 بقي نائماً وتأخر عن المدرسة،ولم يستطيع الذهاب  

 ترك الساعة ترن حتى تفرغ قوتها  وتسكت وحدها 

 االستيقاظ باكراًعندما يرن المنبه 

 ألنه يترك الساعة ترن ثم تسكت وحدها 



 هؤالء هذا

 هذه هؤالء

 هذا مقعد/ هذه سبورة /هذا كرسي



 هذه

 هذا هذا

 هؤالء 

 هذا

 هؤالء

 هذه

 هؤالء

 هذه 



 هؤالء أطباء ماهرون 

  هؤالء معلمون  محبوبون 

  هؤالء ضباط شجاعان  

 هؤالء رجال يجلسون على مائدة الطعام  

 هذه قصص لألطفال  

 هذا رجل نشيط     

 هذا كتاب الحروف    

 هذه فتاة جميلة    هذه فتاة جميلة   



 هؤالء بنات نشيطات 

 هؤالء شرطيات مخلصات 

 هؤالء أمهات عطوفات 

 هذا فالح  نشيط  

 هذه فتاة جميلة  

 هؤالء طالب مجتهدون  





 يلعب لعبة على الحاسب اآللي 

 أن يتوقف عن اللعب ،ألنه يؤذي نفسه 

 أصبحت عيناه تؤلمه



 ليلى والذئب 

 ليلى 

 علينا االستماع لنصيحة الوالدين 

 طفلة صغيرة 





بالدي خريطة   

 األزرق :الماء

 األبيض:اليابسة 



 تساعد الناس على تحديد المكان المراد الذهاب إليه بسهولة .

 معرفة المحافظات الموجودة في بلدي 






