
 (الغذاءالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )

 زاعمشـــاعل الهــهـ                   المستوى/ الثالث         المعلمة/ 1442/ 2 /24األسبوع األول                       التاريخ 

 الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد مهارات تعلم األطفال 

 تهيئة 1

الترحيب، دعاء التحية، 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

، الغياب، النشيد الوطني
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد
 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10

 الحساب و األعداد 2
 ( وانشودته3عرض الرقم) (3عرض الرقم )

( 3عرض الرقم )
 ومدلوالته

( وكتابته 3عرض الرقم )
 الصلصال

عرض الرقم وكتابته في 
 التمارين

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 قراءة 3

التعريف بالحرف 
  )ب(اسمه 

 قصه حرف)ب(

لحرف )ب( التعريف با
  نطقه

 (3قصه الرقم )

التعريف بالحرف )ب( 
اسمه وصوته ونطقه 
ومواضع الحرف في 

  االول والوسط 
قصه الثعلب والعنب 

 الحامض

التعريف بالحرف )ب( 
اسمه وصوته ونطقه في 

  اخر الكلمه
 قصهرامي والفاكهه

مراجعه  نطق وصوت 
 الحرف )ب( واسم

ونطقه باول الكلمه 
  ووسطها واخرها

 قصه النمله والصرصور

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 دقائق تتضمن اإلستراحة أنشطة بدنية رياضية 10إستراحة 

 كتابة 4

كتابه حرف )ب( 
 بالصلصال

كتابه الحرف )ب(على 
 ورق عمل

كتابه حرف )ب(في 
 التمارين

الحرف )ب( في اول كتابه 
 الكلمه ووسطها واخرها

مراجعه حرف )ب( 
وكتابه الحرف في اول 
 الكلمه ووسطها واخرها

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 علوم 5
 اللحوم والبيض تجربه الذوبان الخضروات الفواكه مجموعه االطعمه

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 التربية اإلسالمية 6

سوره )الكوثر ( واالسئله 
الدينيه ودعاء تناول 

 الطعام

سوره )الكوثر ( واالسئله 
الدينيه ودعاء تناول 

 الطعام

سوره )الكوثر ( واالسئله 
الدينيه ودعاء تناول 

 الطعام

سوره )الكوثر ( واالسئله 
الدينيه ودعاء تناول 

 الطعام

سوره )الكوثر ( واالسئله 
الدينيه ودعاء تناول 

 الطعام

 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10



 

 دقيقة باليوم 90دقيقة تعلم بواقع  450عدد ساعات التعلم في األسبوع 
 



 (الغذاءالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )

 عمشـــاعل الهــزاهـ                   المستوى/ الثالث         المعلمة/ 3/1442 /1التاريخ                       األسبوع الثاني

 الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد مهارات تعلم األطفال 

 تهيئة 1

الترحيب، دعاء التحية، 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

، الغياب، النشيد الوطني
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد
 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10

 الحساب و األعداد 2
 (وانشودته4عرض الرقم ) ( وقصته4عرض الرقم )

عرض الرقم 

 (ومدلوالته4)
( وكتابته 4عرض الرقم )

 بالصلصال

(وكتابته 4عرض الرقم)

 في التمارين

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 قراءة 3

لحرف باالتعريف 
  (اسمه)ي

 (3قصه الرقم )

التعريف بالحرف 
 )ي(نطقه

 قصه الحرف )ي(

التعريف بالحرف 
)ي(اسمه وصوته ونطقه 
ومواضع الحرف في اول 

  الكلمه ووسطها
 قصه حفظ النعمه

التعريف بالحرف 
)ي(اسمه وصوته ونطقه 

  في اخر الكلمه
 قصه االسد واالرنب

مراجعه نطق الحرف )ي( 
الكلمه ونطقه في اول 

  ووسطها واخرها
قصه الدجاجه وسنبله 

 القمح

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 دقائق تتضمن اإلستراحة أنشطة بدنية رياضية 10إستراحة 

 كتابة 4

كتابه حرف )ي( 
 بالصلصال

كتابه حرف )ي( علو 
 ورق عمل

كتابه حرف )ي( في 
 التمارين

كتابه حرف )ي( في اول 
 الكلمه ووسطها واخرها

مراجعه كتابه الحرف 
)ي( وكتابته في واول 
 الكلمه ووسطها واخرها

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 علوم 5
 الحواس االطعمه المفيده والضاره حفظ االطعمه

–تجربه التذوق )حالي 
–حار –حامض -مالح

 بارد(
 الخبز والحبوب

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 التربية اإلسالمية 6
دعاء –سوره )الكوثر( 

االسئله –تناول الطعام 
 الدينيه

دعاء –سوره )الكوثر( 
االسئله –تناول الطعام 
 الدينيه

دعاء –سوره )الكوثر( 
االسئله –تناول الطعام 
 الدينيه

سوره )الكوثر( دعاء 
 -االنتهاء من الطعام

 االسئله الدينيه

دعاء -سوره )الكوثر(
–االنتهاء من الطعام 

 االسئله الدينيه



 

 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10

 دقيقة باليوم 90دقيقة تعلم بواقع  450عدد ساعات التعلم في األسبوع 
 



 (الغذاءالخطة األسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )

 مشـــاعل الهــزاعهـ                   المستوى/ الثالث         المعلمة/ 3/1442 /8التاريخ                      األسبوع الثالث

 الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد مهارات تعلم األطفال 

 تهيئة 1

الترحيب، دعاء التحية، 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

، الغياب، النشيد الوطني
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد

التحية، الترحيب، دعاء 
المساء، الحضور و 

الغياب، النشيد الوطني، 
األسئلة الوطنية، قوانين 

 التعلم عن البعد
 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10

 الحساب و األعداد 2
 (وانشودته5عرض الرقم ) (وقصته5عرض الرقم )

( 5عرض الرقم)

 ومدلوالته

( وكتابته 5عرض الرقم )

 بالصلصال

(وكتابته 5عرض الرقم )

 في التمارين

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 قراءة 3

( ضبالحرف )التعريف 
  اسمه

 قصه الحرف )ض(

التعريف بالحرف 
  )ض(نطقه

 (5قصه الرقم )

التعريف بالحرف 
ض(اسمه وصوته ونطقه )

ومواضع الحرف في اول 
  الكلمه ووسطها

 قصه اللبن

التعريف بالحرف )ض( 
اسمه وصوته ونطقه 

ومواضع الحرف في اخر 
  الكلمه

 اصوات الحيوانات

 رف)ض( مراجعه الح
ه وصوته ونطقه واسم

ومواضعه الثالثه في اول 
  الكلمه ووسطها واخرها
 انشوده الجزره الكبيره

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 دقائق تتضمن اإلستراحة أنشطة بدنية رياضية 10إستراحة 

 كتابة 4

( ضكتابه حرف)
 بالصلصال 

( على ضكتابه حرف )
 ورق عمل

( في كتابه حرف )ض
 التمارين

كتابه حرف )ض( في اول 
 الكلمه ووسطها واخرها

 مراجعه كتابه 
الحرف)ض( في اول 

الكلمه ووسطها واخرها 
 كتابه كلمه )بيض(و

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 علوم 5
 الحليب غذاء الحيوان اجزاء النبات

تجربه فصل الزيت عن 
 الماء

 مراجعه

 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة 15

 التربية اإلسالمية 6
دعاء -سوره )الكوثر(

–االنتهاء من الطعام 
 االسئله الدينيه

دعاء -سوره )الكوثر(
–االنتهاء من الطعام 

 االسئله الدينيه

دعاء -سوره )الكوثر(
–االنتهاء من الطعام 

 االسئله الدينيه

دعاء -سوره )الكوثر(
–االنتهاء من الطعام 

 االسئله الدينيه

دعاء -سوره )الكوثر(
–االنتهاء من الطعام 

 االسئله الدينيه



 

 

 

 

 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10

 دقيقة باليوم 90دقيقة تعلم بواقع  450عدد ساعات التعلم في األسبوع 
 


