
 

مهارات  
 التعلم

 األحد الزمن
 هـ4-3-2553

 األثنين
 هـ5-3-2553

 الثالثاء
 هـ6-3-2553

 االربعاء
 هـ7-3-2553

 الخميس
 هـ7-3-2553

 
 
2 

 
 

 التهيئة

 
 د21

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التمويم 
 النشيد الوطني 
 انشودة الموانين

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التمويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة الموانين    

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التمويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة الموانين      

 إجازة اليوم الوطني  إجازة اليوم الوطني  
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التربية 
 االسالمية

  المسلم الصغير

 سورة االخالص د21

 اركان اإلسالم؟ 
 

 سورة االخالص

 ركان االسالم؟أ
 

 سورة االخالص

 اإلسالم؟ أركان

 

  

 مفاهيم رياضية  د26 األعداد   4
 (  صغير  -بير)ك     

 مفاهيم رياضية 
 (  صغير -كبير)     

 مفاهيم رياضية 
 (تحت -فوق)    

  

 تربية بدنية رياضية  د21 استراحة 5

تفعيل اليوم الوطني مع  أهمية غسل اليدين  صحة االسنان    د26 العلوم 6
 األطفال 

  

 لصة د26 المراءة 7
 ولت الضيك  الصديك 

   لصة تأسيس المملكة     ديكي ديكي  نشيد

التدريب عضالت اليد  د26 الكتابة 7
 (العجين استخدام)

  

تدريب عضالت اليد 
 (استخدام المص)

تدريب عضالت اليد 
 (العجين  استخدام)

 

   

مجموع  8
 الدلائك

 دليمة في اليوم 91عدد دلائك التعلم عن بعد  د91

  مستوى ثانياعداد معلمات 

 سليمان .. أ/ العنود ال مي العميلي.. أ/  نوف الشريفأ/  : فصل المبدعون
  الرشيد  .. أ/ سمر الدريهم  ابتسامأ/  : فصل المفكرون

 

 لألنشطة التعليميةلوحدة األصحاب الخطة االسبوعية 
 (تعليم التزامني ال) 
 هــ2553ـــ هـ  2552عام 

 3المستوى (األول)االسبوع 

  



 

مهارات  
 التعلم

 األحد الزمن
 هـ1445ـ1ـ55

 األثنٌن
 هـ1445ـ1ـ56

 الثالثاء
 هـ1445ـ1ـ52

 االربعاء
 هــ1445ـ1ـ52

 الخمٌس
 هـ1445ـ1ـ52

 
 
1 

 
 

 التهٌئة

 
 د11

 الترحٌب 
 الحضور والغٌاب 

 التموٌم 
 النشٌد الوطنً 
 انشودة الموانٌن

 الترحٌب 
 الحضور والغٌاب 

 التموٌم 
 النشٌد الوطنً 

 انشودة الموانٌن    

 الترحٌب 
 الحضور والغٌاب 

 التموٌم 
 النشٌد الوطنً 

 انشودة الموانٌن      

 الترحٌب  
 الحضور والغٌاب 

 التموٌم 
 النشٌد الوطنً 

 انشودة الموانٌن      

 الترحٌب 
 الحضور والغٌاب 

 التموٌم 
 النشٌد الوطنً 

 انشودة الموانٌن     
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التربٌة 
 االسالمٌة

  المسلم الصغٌر

 سورة االخالص د11

 من ربن ؟

 دعاء المساء

 سورة االخالص

 من نبٌن ؟
   دعاء المساء

 سورة االخالص

 ما دٌنن؟

 دعاء المساء

 سورة االخالص

 كتابن ؟ ما

   دعاء المساء

 سورة االخالص

 سبك ما مراجعة
 دعاء المساء

 مفاهٌم رٌاضٌة  د15 األعداد   3
 ()كثٌر ـ للٌل       

 مفاهٌم رٌاضٌة 
 ()كثٌر ـ للٌل       

 مفاهٌم رٌاضٌة 
 ()داخل ـ خارج      

 مفاهٌم رٌاضٌة 
 ()داخل ـ خارج      

 مراجعة المفاهٌم

 تربٌة بدنٌة رٌاضٌة  د11 استراحة 4

 تعرٌف الطفل    د15 العلوم 5
 ما هو فاٌروس كورونا

طرق الولاٌة من 
 كورونافاٌروس 

 المغناطٌس
 ٌجذب وال ٌجذب

أهمٌة النوم والغذاء 
الصحً لتموٌة مناعة 

 الجسم 

 تسمٌة أجزاء الجسم

 نشٌد الحواس الخمس لصة األسد والفأر لصة حدث غرٌب    نشٌد األحرف لصة مدرستً فً داري د15 المراءة 6

 أنشطة  د15 الكتابة 2
 ما لبل الكتابة

  

 نشاط عن 
 الخطوط المستمٌمة

 

 نشاط عن
 المنحنٌةالخطوط  

 

 عضالتً الصغرى تدرٌب
 علبه ماء فارغة
  ةفتح وغلك العلب

توصٌل الخطوط من أعلى 
 الى أسفل

مجموع  2
 الدلائك

 دلٌمة فً الٌوم 21عدد دلائك التعلم عن بعد  د21

  مستوى ثانًاعداد معلمات 

 أ/ مً العمٌلً .. أ/ نوف الشرٌف .. أ/ العنود ال سلٌمان : فصل المبدعون
  الرشٌد  .. أ/ سمر الدرٌهم  ابتسامأ/  : فصل المفكرون

 

 لألنشطة التعلٌمٌةلوحدة األصحاب الخطة االسبوعٌة 
 (تعلٌم التزامنً ال) 
 هــ1445ـــ هـ  1441عام 

 5المستوى (األول)االسبوع 

  


