وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل

توزيع منهج النشاط العملي
اقتصاد منزيل
للصف الثاني االبتدائي
للعام الدراسي  2019 / 2018م

وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل

يتضمن حمتوى منهج الصف الثاني االبتدائي النشاط العملي ( االقتصاد املنزيل ) الوحدات التالية :
الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة:


ملاذا نأكل ؟



ختري ما تأكله ؟



احملافظة علي الطعام من التلوث.



العادات السليمة يف تناول الطعام .



التوازن بني النوم والعمل واللعب .

الوحدة الثانية  :اصنع بنفسك :


استغالل خامات البيئة يف عمل إكسسوارات .



استغالل بقايا االقمشة يف عمل توك شعر .



تنفيذ خدادية بدون خياطه .



فازة من املستهلكات .



عمل زهور من بقايا األقمشة .



قواعد أطباق – مساكة لألواني الساخنة .



شنطة تصلح ان تقدم كهدية .



قناع للوجه من بقايا األقمشة (

ماسك ) .

الوحدة الثالثة  :عالمات هلا معني


انتبه من فضلك .

مالحظات عامة :
يتم دمج حمتو ى الوحدة األوىل والثانية والثالثة لتدرس على مدار الفصليني الدراسيني وفقاُ لنظام التقويم الرتبوي الشامل

وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل
منوذج مقرتح لتوزيع منهج النشاط العملي ( االقتصاد املنزيل ) للعام الدراسي  2019 / 2018م
الصف الثاني االبتدائي (الفصل الدراسي األول)

الشهر
سبتمرب

املوضوعات
أهداف املنهج

 2018م
ملاذا نأكل ؟

 2018م

األنشطة
 دراسة أهداف املنهج وتقسيم الفصل إىل جمموعات .
 تنفيذ شعار وتصميم بطاقات للمجموعات.

الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة

أكتوبر

اخلطة االسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعيا

 تنفيذ بعض أشككال مكن األطعمكة مكن قمكاخ امكوص يكم تصكنيفها إىل جمموعكات
حسب ( املصدر – القيمة الغذائية ) .
 أناشيد عن فوائد الطعام .

تابع ملاذا نأكل ؟

 كلمة لإلذاعة املدرسية عن أهمية وجبة اإلفطار .
 مجع صور ألصناف تصلح لوجبة اإلفطار.
 مسابقة يف التذوق لبعض االطعمة .

الوحدة الثالثة  :عالمات هلا معين
انتبه من فضلك .

 عرض صور للعالمات املنتشرة يف البيئة احمليطة مثل ( خطر – قابل للكسر –
صيدلية) والتعليق عليها .
 أناشيد عن عالمات املرور.
 نشاط اعادة التدوير للمخلفات .

الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة

 قصة مصورة عن تلوث الطعام .

احملافظة علي الطعام من التلوث .

 أو مسابقة عن كيفية احلفاظ علي الطعام من التلوث .

الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة.

 مشهد متثيلي عن العادات السليمة يف تناول الطعام .

العادات السليمة يف تناول الطعام .

 إعداد ملصقات للتوعية بالعادات السليمة يف تناول الغذاء.

الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة
التوازن بني النوم والعمل واللعب.
الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة.
تابع التوازن بني النوم والعمل واللعب.
نوفمرب
 2018م

الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة
تابع التوازن بني النوم والعمل واللعب.
الوحدة الثانية  :اصنع بنفسك
استغالل خامات البيئة يف عمل اإلكسسوارات.

 إعداد دمية من تيشريت قديم .
 إعداد مهرج من بقايا االقمشة
 إعداد عرائس من اموارب القدمية كككككككك دمية علي شكل دودة .
 إعداد عقد من الشيفون .
 إعداد اسورة من الستان واللولي .

وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل
تابع منوذج مقرتح لتوزيع منهج النشاط العملي (االقتصاد املنزيل) للعام الدراسي  2019 / 2018م
الصف الثاني االبتدائي (الفصل الدراسي األول)

الشهر

ديسمرب
 2018م

اخلطة االسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعيا

األنشطة

املوضوعات
تابع استغالل خامات البيئة يف عمل اإلكسسوارات.

 إعداد عقد من قماخ اموص .

تابع استغالل خامات البيئة يف عمل اإلكسسوارات.

 إعداد عقد من اخلرز .

شنطة تصلح كهدية .

 تنفيذ شنطة من تيشريت قديم .

تابع شنطة تصلح كهدية .

 تابع نفيذ شنطة من تيشريت قديم .

قواعد أطباق و مساكات لألواني الساخنة

 تنفيذ قاعدة أطباق او مساكة لألواني الساخنة

تابع قواعد أطباق و مساكات لألواني الساخنة

 تنفيذ مساكات وقواعد لألواني من املناشف القدمية .

مراجعة
يناير

امتحان النصف الدراسي األول .

 2019م

امتحان النصف الدراسي األول .

فرباير

اجازة الفصل الدراسي األول.
اجازة الفصل الدراسي األول .

 2019م

يعترب هذا التخطيط لالسرتشاد وميكن تغيري األنشطة العملية تبعا لإلمكانيات املتاحة ( ظروف البيئة واإلمكانات املادية)
اخلبري

أ /إميان سليمان سليمان غيطاس

مدير عام تنمية املادة

أ /إميان حممد أمحد الباجورى

وزارة الرتبية والتعليم

مكتب مدير عام تنمية ماده االقتصاد املنزيل
تابع منوذج مقرتح لتوزيع منهج النشاط العملي (االقتصاد املنزيل) للعام الدراسي  2019 / 2018م
الصف الثاني االبتدائي (الفصل الدراسي الثاني)

الشهر

اخلطة االسبوعية  :فرتة واحدة أسبوعيا

املوضوعات
أهداف املنهج

األنشطة
 دراسة أهداف املنهج .
 التدريب علي مشهد متثيلي عن اهمية الطعام الصحي.

الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة

فرباير

الدرس الثاني  :ختري ما تأكله .

 2019م
الوحدة الثانية  :اصنع بنفسك .
استغالل بقايا األقمشة يف عمل توك للشعر
استغالل بقايا األقمشة يف عمل توك للشعر .

 إعداد نشيد عن فوائد الطعام
 إعداد مشهد متثيلي عن اهمية الطعام الصحي .
 تنفيذ توك من الكلف واموص .
 تنفيذ توك من الستان .
 تنفيذ توك على شكل وردة .
 تنفيذ سورتت من تيشرت قديم .

الوحدة الثانية  :اصنع بنفسك .
قناع للوجه (ماسك ) من بقايا األقمشة
الوحدة األوىل  :الغذاء والصحة

مارس

تابع ختري ما تأكله .

 2019م

الوحدة الثانية  :اصنع بنفسك .
فازة من املستهلكات .
الوحدة الثانية  :اصنع بنفسك .
زهور من بقايا األقمشة
الوحدة الثانية  :اصنع بنفسك .

إبريل

ميداليات من قماخ اموص

 2019م

الوحدة الثانية  :اصنع بنفسك .
خدادية بدون خياطة .
تابع خدادية بدون خياطة ككككككك مراجعة

 تنفيذ قناع (ماسك ) من بقايا األقمشة.
 اإعداد وسيلة للمجموعات الغذائية .
 وجبات متكاملة لإلفطار والغداء والعشاء من صور تعرضها املعلمة .
 تنفيذ فازة من املستهلكات .
 تنفيذ فازة من بقايا األقمشة .
 إعداد زهور من قماخ اموص لتزيني الفازة السابقة .
 تنفيذ وردات من شرائط اموص .
 تنفيذ ميداليات من قماخ اموص .
 تنفيذ ميداليات على شكل احرف .
 تنفيذ خدادية بدون خياطة .
 خدادية من شرائط الستان واموص.
 خدادية على شكل وجه .

املعرض
مايو

امتحان آخر العام.

 2019م

امتحان آخر العام .

يعترب هذا التخطيط لالسرتشاد وميكن تغيري األنشطة العملية تبعا لإلمكانيات املتاحة ( ظروف البيئة واإلمكانات املادية)
اخلبري

أ /إميان سليمان سليمان غيطاس

مدير عام تنمية املادة

أ /إميان حممد أمحد الباجورى

