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توزيع منهج األشنطة واملهراا
( االقتصرد املنزىل )

عيلرحي االبتدائة

اعملية
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مكتب مدير عام تنمية مادة االقتصاد املنزلي
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األهداف اعمرم عألشنطة واملهراا

اعملية االقتصرد املنزىل

عيلرحي االبتدائة عيمرم اعدااسى  2019 / 2018م

-------

تهدف دراسة المتعلم لألنشطة والمهارات العملية ( االقتصاد المنزلى ) فى المرحلة االبتدائية
إلى أن  :ـ


يكتسب بعض املهارات العملية التى تسهم فى االرتقاء مبستوى الفرد واألسرة واجملتمع .



ينمى لدي املتعلم اجتاهات إجيابية مثل االجتاه حنو العمل اليدوي .
املتعلم شاااا اتتماعيا سويا م للا العمل امجماعي والقيام بددواره املتتلفة .



ميار



يوظف املهارات يف تنمية اهلوايات لاغل وقت فراغه مبا يسهم فى مساعدته على املتعة والبهجة ،

واملرح  ،والبعد ع االحنرافات يف املستقبل .


يستثمر املهارات اليت يكتسبها ويوظفها يف القيام بدعما بسيةة الزمه يف يياته اليومية .



يوظف مهارات الكروشيه والرتيكو فى عمل قةعة ملبسيه .



ينمى لديه القدرة على التذوق الفنى امجمالي.



يكتسب العديد م القيم األللاقية واالتتماعية اإلجيابية .



يتعرف على أسس تبسيط أداء األعما املنزلية لتوفري أكرب قدر ممك م الوقت وامجهد واملا .



ينفذ بعض األعما املنزلية وفقا خلةة مرسومة بإتباع اساليب مبسةة .



يستتدم مهارات التةريز فى جتميل القةع امللبسيه.



يستفيد م بعض املستهلكات فى استتدامات شافعة .



يقدر أهمية املسك واحملافظة على شظافته وترتيب حمتوياته .



يهتم بنظافة وجتميل املكان سواء املنز أو املدرسة أو البيئة احمليةة بدساليب بسيةة .



يتعرف على اجملموعات الغذائية ومكوشات كل جمموعة وفائدتها للجسم .



يكون وتبات تاتمل على أاعمة م اجملموعات الغذائية املتتلفة .



يتعرف على بعض األسس والقواعد الفنية فى مبادئ التفصيل واخليااة .



حيرص على ترشيد االستهلاك للموارد واخلامات املتاية يف البيئة  ،واحملافظة على املمتلكات العامة .
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توجةهر

عرم وفنة عألشنطة واملهراا

االقتصرد املنزىل

اعملية

عيمرم اعدااسي  2019/ 2018م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي در

االقتصاد املنزىل يف الصفوف الثلاثة األوىل حتت اسم النااا العملاي الاذى يتباع ماادة األشااةة واملهاارات

العملية  ،وكذا يدر

يف الصفوف الراباع واخلاامس والسااد

للمتعلم بينما يوتد أدلة معلم للصفوف م األو إلي الساد

حتات مسامى املهاارات العملياة ولكا ال يوتاد كتاا
 ،ياتمل املنهج علاي عادة مهاارات فاى اورة أشااةة

ياارك املتعلمني يف إترائها

* بعض النقاط التى يجب مراعاتها عند تدريس نشاط االقتصاد المنزلى -:
 توافر معمل مناسب مزود ببعض األدوات واألتهزة ملمارسة البيان العملى مع توافر يدلية ومكتبة ختدم الناا
 التدكد م و و امليزاشية قبل بدء العام الدراسي 0
 جيب علي املعلم أن يضع شصب عينية األهداف العامة واخلا ة للناا مساتعينا بادليل املعلام واإلملاام باه إملاماا
تاما 0
 االسرتشاااد بنماااألن األشاااةة املتضاامنة فااى دلياال املعلاام لكاال ااف مااع مراعاااة الفااروق الفرديااة بااني املااتعلمني
وظروف البيئة واإلمكاشات املتاية .
 أن يهتم املعلم بتوتيه املتعلمني وإرشادهم وضرورة العمل فى جمموعات يتى يتحقق اهلدف م الناا 0
 يراعى التنوع فى استتدام اسرتاتيجيات التدريس والتى تعتمد بصفة اساسية على التعلم الناط .
 يستتدم الوسائل التعليمية املناسبة .
 يستتدم أساليب التقييم املتنوعة لقيا

مدى استيعا

املتعلمني للدر

.

 حيرص على تكليف املتعلمني ببعض األشاةة االضافية للتدريب على املهارات التى تعلموها

* دور التوجيه الفنى -:
 متابعااة الناااا م ا لاالا الزيااارات الصاافية وكتابااة تقااارير كافيااة تتضاام ج ا جاارة – اإلعااداد امجيااد للاادر

–

استتدام ارق تدريس التعلم الناط ) مثل  -:احملاكاة – تعلم األقاران – الاتعلم الاذاتي – الاتعلم يف جمموعاات
تعاوشي– إتراء البيان العملي مع االهتمام بدسلو

يل املاكلات 0

 التدريب املباشر واملستمر والفعا للمعلمني للا زيارة املوته للمدرسة 0
 شقل وتباد اخلربات امجديدة للمعلمني علي مستوى املدار

0

 ضرورة متابعة تدريس الناا العملي للصفوف الثلاثة األوىل مع تنفيذ األشاةة الواردة بادليل املعلام ماع ماااركة
املتعلمني 0
 ضرورة إعداد معرض دائم بالفصل م إشتان املتعلمني 0


مراعاة ربط االقتصاد املنزىل باألشاةة األلرى مثل ج اإلألاعة – األحباث ) .
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توزيع منهج االشنطة واملهراا

( االقتصرد املنزىل )

عيصف األول االبتدائى
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يتضمن حمتوى منهج االنشطة واملهارات العملية (االقتصاد املنزيل )للصف األول الوحدات التالية  :ـ
الوحدة األوىل :طفل حيبه كل الناس
 النوم مبكرا .
 قارن واستنتج .
 تنظيم األدوات يف املنز .
 تنظيم األدوات يف الفصل .
 جتميل األدوات املدرسية .
 التعامل مع اآللري .
الوحدة الثانية :ماذا نأكل
 م أي حنصل على اعامنا .
 اعامى مةهى وغري مةهى .
 ف تقديم ابق السلةة .
 شظافة الةعام والارا

.

 أهمية املاء لإلشسان .
الوحدة الثالثة  :هيا نتعاون
 حن جمموعة .
 تنظيف وجتميل الفصل .
 مدرسيت مجيلة .
الوحدة الرابعة  :السلوك الطيب
 جتنب ا وادث واأللةار .
 أهمية التةعيم يف يياتنا .


ح ولةد .
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توزيع منهج االشاةة واملهارات العملية جاالقتصاد املنزلي) للعام الدراسي  2019/ 2018م
الصف األو االبتدائى جالفصل الدراسى األو ) اخلةة األسبوعية  :فرتة وايدة أسبوعيا ج ) 90دقيقة
الشهر
سبتمرب

املوضوعات
أهداف املنهج

 دراسة أهداف املنهج وتقسيم الفصل إىل جمموعات .
 عمل شعار وتصميم بةاقات للمجموعات

 2018م

اعوحدة األوىل  :طفل حيبه كل اعنرس

النوم مبكرا
أكتوبر

 2018م

نوفمرب

 2018م

األنشطة

 ماهد متثيلي يوضح أهمية النوم مبكرا.
 مةوية ع أهمية النوم مبكرا .

تابع النوم مبكرا

 تنفيذ تان االثابة .

قارن واستنتج

 جتميع ور ع أدوات النظافة الاتصية .
 إعداد كلمة فى االألاعة املدرسية ع النظافة الاتصية .

تابع قارن واستنتج



تنظيم األدوات يف املنز

 تنفيذ معلقة مزدوتة للفو  ،معلقة عروسة  ،معلقة قلب .

تنظيم األدوات يف الفصل .

 تنفيذ مقلمة مكتب .

تابع تنظيم األدوات يف الفصل .

 تنفيذ يافظة م بواقى األقماة املنقوشة .

جتميل األدوات املدرسية .

 تزيني األقلام .

التعامل مع االلري

.

جتميل وتزيني الفواة.



التدريب على ماهد متثيلي يوضح السلوك السليم يف التعامل مع اآللري .



ماهد متثيلي يوضح السلوك السليم يف التعامل مع اآللري .

تقييم الويدة



جتميع ور ع ف

اعوحدة اعثرشنة  :مرذا شنأكل



مسابقة بني فريقني لذكر أكرب عدد م األاعمة النباتية وا يواشية املصدر.

م أي حنصل على اعامنا



التدريب على لعبة عروستى ملعرفة شكل وأهمية اخلضروات .

اعامي مةهى وغري مةهى



لعبة عروستى ملعرفة شكل وأهمية اخلضروات .



الةماام احملايه  ،وردات م امجزر .



عربة سباق اخليار  ،وردات م يلقات الةماام واخليار .



جتميل ابق السلةة .



التدريب على ماهد متثيلي يوضح أضرار شراء األاعمة م الباعة امجائلني

ف تقديم ابق السلةة
ديسمرب
 2018م

التعامل مع اآللري .

وتوزيع األدوار.
شظافة الةعام والارا
أهمية املاء لإلشسان



شايد ع النظافة .



ماهد متثيلي يوضح أضرار شراء األاعمة م الباعة امجائلني.



التدريب على ترشيد استهلاك املاء أثناء االستتدام

 مجع ور ع االستتدامات املتتلفة للماء.
تقييم الويدة  +مراتعة
امتحان الفصل الدراسي األو

يناير

امتحان الفصل الدراسي األو

 2019م

أجرزة شنصف اعمرم

فرباير

أجرزة شنصف اعمرم

 2019م

يعترب هذا التتةيط للاسرتشاد وميك تغيري األشاةة العملية تبعا لإلمكاشيات املتاية ج ظروف البيئة واإلمكاشات املادية )
اخلبري

أ /إميان سليمان سليمان غيةا

مدير عام تنمية املادة

أ /إميان حممد أمحد الباتورى
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تابع منوألن مقرتح لتوزيع منهج االشاةة واملهارات العملية جاالقتصاد املنزلي) للعام الدراسي  2019/ 2018م
الصف األو االبتدائى جالفصل الدراسى الثاشى) اخلةة األسبوعية  :فرتة وايدة أسبوعيا ج ) 90دقيقة
الشهر

املوضوعات
اعوحدة اعثرعث  :هةر شنتمرون

فرباير

 2019م

مارس

 2019م

األنشطة
 التعاون يف عمل وسيلة ع العمل امجماعي والفردي .

حن جمموعة



تابع حن جمموعة

 مفرش لتجميل منضدة الفصل .

تنظيف الفصل .

تنظيف وجتميل الفصل



جتميل سلة املهملات .

تابع تنظيف وجتميل الفصل



تابع جتميل سلة املهملات .

تابع تنظيف وجتميل الفصل



وردات لتجميل الفصل .

تابع تنظيف وجتميل الفصل



كرة لتزيني السقف.

مدرستى مجيلة



جتميل امجدران ببقايا األقماة واالوراق .

تابع مدرستى مجيلة

 جتميل امجدران بدشكا م امجوخ

تقييم الويدة
اعوحدة اعرابم  :اعسيوك اعةةب
جتنب ا وادث واأللةار

إبريل

 2019م

أهمية التةعيم يف يياتنا

 سرد بعض املواقف اخلةرة اليت يتعرض هلا التلاميذ .
 جتميع ور لسلوكيات حيحة لتجنب ا وادث واأللةار .
 استضافة الزائرة الصحية باملدرسة .
 إعداد بوسرت أو كلمة فى االألاعة املدرسية للتوعية بدهمية التةعيم .

ح ولةد

 مسابقة لعرض ور سلوكيات لةد والبحث ع الصورة الصحيحة هلذا السلوك .
 تدليف قصة ع السلوكيات اخلةد .

تقييم الويدة  +مراتعة

مايو

 2019م

املعرض
امتحرن آخر اعمرم
امتحرن آخر اعمرم

يعترب هذا التتةيط للاسرتشاد وميك تغيري األشاةة العملية تبعا لإلمكاشيات املتاية ج ظروف البيئة واإلمكاشات املادية )
اخلبري

أ /إميان سليمان سليمان غيةا

مدير عام تنمية املادة
أ /إميان حممد أمحد الباتورى

