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ישראלמדינת

החינוךמשרד

اني للصّف الأ ول والثمفتاح القلبدرس
المسؤولية -:موضوع الدرس

____________________بـ تزّووا الرجاء 

نريمان خليلية نصار : ة/ مع المعّلم

منظومة بّث قُطريّة
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ماذا سنتعّلم اليوم؟

افتتاحية•
لغز،بمتعةنبدا  •
قصة المسؤولية •
حوار ونقاش •
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ماذا يجب ا ن نحّضر للحّصة؟ 
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نبدا  بمتعة

؟علىهيا نجمع هذه الحروف نحصل 

ة+ي +ل + و+ ؤ +س + م
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نبدا  بمتعة

؟علىهيا نجمع هذه الحروف نحصل 

ة+ي +ل + و+ ؤ +س + م

مسؤولية
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الأ ن سنتعّلم

قصتي مع نظافة جسمي
.الثانيرشيد بالصف اخوه ، الأ ولولد اسمه وليد وهو بالصف مكان ياكان 

.الأستحمامرشيد كان يكره اما ، ايومي  وليد كان يحب الأستحمام 
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نتابع التعّلم

.اسنانهة لنظافمهمل رشيد فكان اما ، اسنانهعلى تنظيف اا ومساء  ا صباح  وليد يومي  حرص 
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نتابع التعّلم

.ايومي  عند استعمال الأ دوات المختلفة غسل  يديه اهتم وليد وحرص على 
.بالنظافةيهتم ولأ يهتم بغسل يديه لأ نه مهمل لم ولم يكن مسؤول،رشيداما 
.  عرف السبب، الطبيبفحصه وعندما المشفى دخل ،اا شديد  مرض  يوم من الأ يام مرض رشيد في 
ب؟السبهو ما 
.ويديهلم يهتم بنظافة جسمه ا نه 

نها من ا وصاعد  انت تهتم من اليوم عليك !!رشيد":لهنظر اليه الطبيب وقال  .تكمسؤوليعلى نظافتك الشخصية لأ 
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نتابع التعّلم

-:ا سئلة للمناقشة 
وليد؟بماذا اهتم -1
لماذا فرك وليد اسنانه؟-2
لماذا دخل رشيد المشفى؟-3
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:لحظة تفكير وتا ّمل

تنصح رشيد؟وليد ماذا كنت مكان لو •
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:تطرق لأستنتاجات ا ساسّية
.الشخصّيةمسؤوليتنا ملأ نهويديناجسمنايجب علينا ان نهتم بنظافة 
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نُنهي ونُجمل

.الكورونانحمي انفسنا من فيروس حتى نتحمل مسؤولية نظافتنا الشخصّية،
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نواصل التدّرب

:جسم نظيف وسليمالمحافظة علىمن اجلنهتم بها التي يجب ان المسؤوليات نعدد ا نواع 

نظافة اليدين•
الأسنان•
الشعر •
الملابس •
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نواصل التدّرب

.كتعبر عن ذلةو جملا  ةكتب كلمنو،نانظافة جسمتجاهنامسؤوليتعن رسمة تعبر رسم ن
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