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الصف الرابع ابتدائي
الوحدة
الوحدة
األولى
الغذاء
والتغذية

عدد الحصص
المقترحة
 21حصة

الموضوعات

 السلللللو يات األساسللللية المو للللى ب للللا للتغذيللللةالصحية :







التعود على تناول وجبة الفطور .
التعود على شرب الحليب واألطعمة المنتجة منه .
ع د ا اراددراط اددل تندداول األطعمددة يددر ال ددحية ددي
الوجبات .
المضغ الجي  ,والتأنل ال تناول الطعاا .
التعددددود علددددى شددددرب المدددداي  ,واألشددددر ة ال ددددحية
األخددر  ,والتيليدددت مددد تندداول المشدددرو ات اليا دددة
والع ائر الم نعة .
أهمية تناول الطعاا المنوع ل حة الجسم .

 تنويللللع ال عللللام اللللي الو بللللات اليوميللللة حسللللالحصللللص المو للللى ب للللا مللللن لللل م موعللللة مللللن
الم موعات الغذائية :





الح دددل اليوميدددة الميدددررة مددد أطعمدددة مجموعدددة
الحبوب .
الح دددل اليوميدددة الميدددررة مددد أطعمدددة مجموعدددة
الخضراوات والفواكه .
الح دددل اليوميدددة الميدددررة مددد اطعمدددة مجموعدددة
الحليب .
الح ددددل اليوميددددة الميددددررة مدددد اطعمددددة
مجموعة اللحوا .

ـ أطعمة الم موعة الخا لة العاليلة اللدهن والسلكر
والملح  ,وأهمية التقلي من تناول ا .
ـلللل ت للللكي و بللللات طعللللام للللحية منوعللللة باتبللللا
الم موعات الغذائية دلي :





تشكيت وجبة اطور م أطعمة منوعة .
تشكيت وجبة اي م أطعمة منوعة .
تشكيت وجبة عشاي م أطعمة منوعة .
اختيار أطعمة صحية للوجبة ارضااية ( السناك ) .
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الوحدة

عدد الحصص
المقترحة

الموضوعات

 م لللارات للعمللل الللي الم لللبط  ,وتح لللير أطبلللالللحية ملللن أطعملللة م موعلللة الحليللل  ,وم موعلللة
اللحوم :















الوحدة
الثانية
اإلدارة
والمسكن

8حصص

استخ اا مكا يت المواد الجااة والسائلة .
التعرف على األدوات المستخ مة .
االستع اد والتحضير للعمت ال المطبخ .
مراعدداة شددروط الن ااددة والترتيددب والتن دديم اددل أ ندداي
العمت ال المطبخ .
تطبيق أسس السالمة ال أ ناي العمت ال المطبخ .
إتباع خطوات الوصفة واررشادات ال حيحة .
ترتيب المائ ة .
مراعاة أداب تناول الطعاا .
إع اد صدن أو أكردر مد أطعمدة مجموعدة الحليدب ,
وتي مه وتناوله مرت  ( :خليط البرتيال واللب  ,خلديط
المو والحليب  ,كر م الفاكهة  ,الروب ) .
إعدد اد صددن أو أكرددر مدد أطعمددة مجموعددة اللحددوا
وتي مدددده وتناولدددده مرددددت  ( :البدددديض المسددددلو مدددد
الما ونيز والبي ونس  ,ة الفدول السدودانل  ,اطيدرة
الميالة  ,سلطة التونة  ,روتل اللحم ) .
تييددديم الطبدددق مددد إليددد صدددحة ارعددد اد  ,والييمدددة
اليذائيددة ,والطعددم وطر يددة التيدد م  ,ومراعدداة داب
تناول الطعاا عن تناوله .

ـ تنظيم الوقت :








أهمية التخطيط الستيالل الوقت .
تسجيت مواعي اليوا ال راسل .
تي ر الوقت الذي تسدتيرقه عدض األنشدطة المتكدررة
التل يوا ها الطالب .
إع اد خطة لتو الوقت على مجموعة أنشطة جدب
االنتهاي منها ال وقت مح د .
ميترإلات لتن يم وقت ال راسة  ,وتحسي مهاراتها .
إع اد خطة منية لتنفيذ ع د م األنشدطة ادل العطلدة
ال يفية .
إع اد خطة تو الوقت ليوا دراسل  ,و وا إجا ة .

ـ تدبير المصروف ال خصي والتواير :
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الوحدة

عدد الحصص
المقترحة

الموضوعات





أهمية التعود على تسجيت الم رواات .
تو الم روف الشخ ل على نود ال رف .
أهمية التواير  ,وطرقة  ,وإلساب ما مك توايرة ال
اتددرات منيددة مختلفددة  .وكيفيددة اددتا إلسدداب جددار اددل
البنك .
تح أولو ات الشراي .

ـلل المسلللاهمة الللي األعملللاب المن ليلللة باتبلللا ال لللر
الصحيحة الي التنظيلف والترتيل  ,وحسلن التنظليم ,
ومراعللاة وللروط األمللن والسللةمة والمحااظ لة علللى
البيئة من التلوث  ,وعدم المبالغة الي اسلت ةا الملاء
ومللواد التنظيللف الكيماويللة والمعللدات عنللد المسللاهمة
بالقيام باألعماب التالية :







الوحدة
الثالثة
المةبس
والخياطة

 6حصص

مسددا اليبددار عدد األسددطا ونباتددات الز نددة مراعدداة
معا ير مح دة .
كنس األرض ير المفروشة .
ترتيب راة نوا  ,و راة معيشة .
ترتيب المطبخ  .والتخلل م اليمامة المنزلية .
ترتيب الحماا  ,وتح معا ير ن ااته .
تح د معددا ير ن ااددة المرإلدداض  ,وأهميددة المحاا ددة
على ن ااته .

 إ راء خياطات يدوية بسي ة : اسدددتخ اا أدوات الخياطدددة طر يدددة صدددحيحة و مندددة ,
وإلف ها طر ية من مة و منة .
 عمت وسادة لحفظ ال ا يس وار ر .
 إجدددراي دددر خياطدددة و دددة اسدددتخ اا إ دددرة ييدددا
متوسط ,مرت  ( :در السدراجات  ,در ة الشداللة ,
دددر ة الفدددرع  ,اليدددر ة الراجعدددة  ,دددر ة البطانيدددة
 . )......مراعاة معا ير صحيحة .
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