
 (األيديالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )

 هـ                      المستوى الثالث               المعلمة : نوره المبرد81/60/8441األسبوع األول                  التاريخ : 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد مهارات التعلم

 التهيئة

 د86

 المساء الترحيب, ودعاء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الحساب واألعداد

 د81

 (81عرض الرقم )

 (81)قصة العدد 

 (81عرض الرقم )

 ومدلوالته

 (81عرض الرقم )

 ه بالصلصالوكتاب

( 81الرقم )عرض 

 ه في التمارينوكتاب

 (81عرض الرقم )

 ومراجعة األعداد

 القراءة

 د81

 عرض الحرف )ظ(

 )ظ(قصة الحرف 

 عرض الحرف )ظ(

 اسمه وصوته

 )ظ(كلما تبدأ بالحرف 

 عرض الحرف 

مواضع الحرف في 

 وسط الكلمةأول/

  نشيد هيا نغسل

 أيدينا

 عرض الحرف 

 نطقه في آخر الكلمة

 آثار أصابع  قصة

 القطة

 مراجعة الحرف

 وسط( الكلمة –)أول 

 استراحة

 الكتابة

 د81

كتابة الحرف )ظ( 

 بالصلصال

 كتابة الحرف )ظ(

 على السبورة

 كتابة الحرف

 في ورقة عمل

 كتابة الحرف

 في التمارين

 مراجعة كتابته

 في آخر الكلمة

 العلوم

 د81
 األيديالمحافظة على  أسماء األصابع التعريف اليد

تجربة انكسار الصور 

 بالماء

التدريب على استعماالت 

 األيدي

 التربية اإلسالمية

 د86

 سورة الفيل

+ 

)المسلم من سلم المسلمون 

 من لسانه ويده(

 سورة الفيل

+ 

)المسلم من سلم المسلمون 

 من لسانه ويده(

 سورة الفيل

+ 

)المسلم من سلم المسلمون 

 من لسانه ويده(

 سورة الفيل

+ 

)المسلم من سلم المسلمون 

 من لسانه ويده(

 سورة الفيل

+ 

)المسلم من سلم المسلمون 

 من لسانه ويده(

 



 (األيديالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )

 نوره المبرد هـ                      المستوى الثالث               المعلمة :11/60/8441التاريخ :                   ثانياألسبوع ال

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد مهارات التعلم

 التهيئة

 د86

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 ودعاء المساءالترحيب, 

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الحساب واألعداد

 د81

 (84عرض الرقم )

 (84)قصة العدد 

 (84عرض الرقم )

 ومدلوالته

 (84عرض الرقم )

 وكتابه بالصلصال

( 84عرض الرقم )

 وكتابته في التمارين

 (84عرض الرقم )

 ومراجعة األعداد

 القراءة

 د81

 عرض الحرف )ف(

 (ف)قصة الحرف 

 عرض الحرف )ف(

 اسمه وصوته

 )ف(كلما تبدأ بالحرف 

 عرض الحرف 

مواضع الحرف في 

 وسط الكلمةأول/

 عرض الحرف 

 نطقه في آخر الكلمة

  من اختيار قصة(

 المعلمة(

 مراجعة الحرف 

 وسط( الكلمة /)أول 

 قصة األمانة 

 استراحة

 الكتابة

 د81

( فكتابة الحرف )

 بالصلصال

 (فكتابة الحرف )

 على السبورة

 كتابة الحرف

 في ورقة عمل

 كتابة الحرف

 في التمارين

 هكتاب مراجعة

 في آخر الكلمة

 العلوم

 د81
 األيدي والوضوء  األيدي والملمس

 استعماالت األيدي 

 في التحية والسالم 
 تجربة ينجذب/ال ينجذب 

استعماالت األيدي في 

 مساعدة الضعيف 

 التربية اإلسالمية

 د86

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء 

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء 

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء 

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء 

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء 

 

 



 (األيديالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )

 هـ                      المستوى الثالث               المعلمة : نوره المبرد81/60/8441التاريخ :                  ثالثاألسبوع ال

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد مهارات التعلم

 التهيئة

 د86

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الترحيب, ودعاء المساء

 الحضور والغياب

 األسئلة الوطنية والدينية

 بعد عن التعلم قوانين

 الحساب واألعداد

 د81

 (81عرض الرقم )

 (81قصة العدد )

 (81عرض الرقم )

 ومدلوالته

 (81عرض الرقم )

 وكتابه بالصلصال

( 81عرض الرقم )

 وكتابه في التمارين

 عرض الرقم 

 ومراجعة األعداد

 القراءة

 د81

 (رعرض الحرف )

 )ر(قصة الحرف 

 (رعرض الحرف )

 اسمه وصوته

 )ر(كلما تبدأ بالحرف 

 عرض الحرف 

مواضع الحرف في 

 الكلمةأول/وسط 

 عرض الحرف 

 نطقه في آخر الكلمة

  نشيد عمي عنده

 سبع أوالد

 مراجعة الحرف

وسط(  –)أول 

 بالحركات

 استراحة

 الكتابة

 د81

( ركتابة الحرف )

 بالصلصال

 (ركتابة الحرف )

 على السبورة

 كتابة الحرف

 في ورقة عمل

 كتابة الحرف

 في التمارين

 كلمة )ظفر(

 الحروف مراجعة

 العلوم

 د81
 األيدي والطهو  )عمل ساندوتش(تجربة  األيدي والذراعة  األيدي والمهن لغة األيدي

 التربية اإلسالمية

 د86

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء 

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء

 سورة الفيل

+ 

 دعاء الوضوء

 


