
 
 

 

 األحد 
24 /2 /1442 

 االثني 
25 /2 /1442 

 الثالثاء
26 /2 /1442 

 األربعاء 
27 /2 /1442 

 اخلميس 
28 /2 /1442 

 التهيئة 
 دقائق( 10)         

 الحضور والغياب   –التحية  -
 عرض بوربوينت  -

)اللهم بارك لنا فيما  ( كل)دعاء األ
 . رزقتنا وقنا عذاب النار ( 

 النشيد الوطني .  -
   

 الحضور والغياب   –التحية  -
 عرض بوربوينت  -

)اللهم بارك لنا فيما  ( كل)دعاء األ
 . .رزقتنا وقنا عذاب النار ( 

 النشيد الوطني .  -
 

 الحضور والغياب   –التحية  -
 عرض بوربوينت  -
)اللهم بارك لنا فيما  (  كل )دعاء األ 

 . .رزقتنا وقنا عذاب النار ( 
 النشيد الوطني .  -

 
 

 الحضور والغياب   –التحية  -
 عرض بوربوينت  -

)اللهم بارك لنا فيما  ( كل)دعاء األ
 . .رزقتنا وقنا عذاب النار ( 

 النشيد الوطني .  -
 

 الحضور والغياب   –التحية  -
 عرض بوربوينت  -

)اللهم بارك لنا فيما  ( كل)دعاء األ
 . .رزقتنا وقنا عذاب النار ( 

 الوطني . النشيد  -
   

 الرتبية اإلسالمية 
 دقائق( 10)

 فلقسورة ال
 (فلقالأن يردد الطفل سورة )

 نــــــــشـــــــــــيــد األعـــــــــــداد 

 احلساب واألعداد
 دقيقة( 15)

 ( 2د )مفهوم العد
 قصة العدد + تشبيه شكل العدد  

 ( 2مفهوم العدد )
 عرض بطاقات للعدد مع المدلول  

 ( 1+ نموذج )

 ( 2مفهوم العدد )
+  أشياء محسوسة من قبل األطفال  

 ( 2نموذج )

 ( 2مفهوم العدد )
كتابة العدد من قبل المعلمة  

 واألطفال  

 ( 2مفهوم العدد )
 عرض بطاقة العدد + 

 تشكيله بالصلصال 

 أنـــــــــــشـــــــــطـــــــــة بـــــــــــدنــــــيـــــــــة 
 دقائق( )عرض مرئي( 10)

 العلوم 
دقيقة( 15)  

   تجربة الصابون والجراثيم
 للربط بفايروس كورونا

 ( أجزاء البيضةمفهوم ) زراعة البذرة    مفهوم األلوان 
 غذائية  تجربة 

 ( لعصير البرتقا)

 

 القراءة
 دقيقة( 15)

 والنملة(   قصة)الصرصور نشيد)الخضار والفواكه(  )العنزات الثالث(   قصة نشيد )الحليب(    قصة )الغذاء الصحي(

 الكتابة 
 دقيقة(  15)

 ( 2كتابة نموذج رقم ) ( 1كتابة نموذج رقم )
 بالصلصال العدد تشكيل 

 
 ( 2العدد )مراجعة  على الرمل ( 2العدد)كتابة 

 الخطة الزمنية لوحدة الغذاء / األسبوع األول



 

 دقيقة  90 اجملموع 

 ( : مشاعل المبرد 80ابتسام الرشيد                                                                                            قائدة الروضة ) إعداد المعلمة :



 

مهارات   ب 
 التعلم 

 األحد  الزمن

8-3-1442 
 األثنين 

9-3-1442 

 الثالثاء 

10-3-1442 

 االربعاء

11-3-1442 

 الخميس

12-3-1442 

 
 

1 

 
 

 التهيئة 

 
 د 10

 الترحيب  
 الحضور والغياب  

 التقويم  
 النشيد الوطني  
 انشودة القوانين 

 الترحيب  
 الحضور والغياب  

 التقويم  
 النشيد الوطني  

 انشودة القوانين    

 الترحيب  
 الحضور والغياب  

 التقويم  
 النشيد الوطني  

 انشودة القوانين       

 الترحيب   
 الحضور والغياب  

 التقويم  
 النشيد الوطني  

 انشودة القوانين       

 الترحيب  
 الحضور والغياب  

 التقويم  
 النشيد الوطني  

 انشودة القوانين       

 
2 

التربية  
 االسالمية 

   المسلم الصغير

 لفلق سورة ا د 10

 من ربك ؟ 

 اداب الطعام 

 فلق سورة ال

 من نبيك ؟ 
 اداب الطعام 

 الفلق سورة 

 ما دينك؟ 

 اداب الطعام 

 فلق سورة ال

 كتابك ؟  ما

 اداب الطعام 

 فلق سورة ال

 سبق  ما  مراجعة 
 اداب الطعام 

 مفاهيم رياضية   د 15 األعداد    3
 تعلم االضداد      

 مفاهيم رياضية  
 مراجعة تعلم االضداد 

 مفاهيم رياضية  
 المقارنة بين االحجام      

 مفاهيم رياضية   
مراجعة المقارنة بين  

 االحجام 
      

 مراجعة المفاهيم 

 تربية بدنية رياضية   د 10 استراحة 4

اضرار المشروبات     دورة حياة الفراشة     د 15 العلوم 5
 الغازية  

تجربة غذائية الحليب   السيدة بقرة  
 والكرون فلكس   

تطبيق مشتقات الحليب  
 بمشاركة االطفال 

 انشودة الحيوانات   انشودة التمرة   قصة البيضة الكبيرة      انشودة هللا   لحديقة العجيبة  اقصة  د 15 القراءة  6

 قص الخطوط المستقيمة   د 15 الكتابة 7
   

 قص الخطوط المتعرجة   تنسيق كوالج على تفاح  
 

بمشاركة  توديع الوحدة      الكتابة على الرمل 
 األطفال  

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 90عدد دقائق التعلم عن بعد  د 90

 اعداد المعلمة  
 ف  نوف الشري 

 

 لألنشطة التعليمية الغذاء لوحدة الخطة االسبوعية 
 (  التزامنيتعليم ال) 

ــ 1442ـــ هـ  1441عام   ه

 2المستوى  ( لثالث ا)االسبوع 

  
 



 

مهارات  
 التعلم

 األحد الزمن
 هـ1441ـ3ـ1

 األثنين
 هـ1441ـ3ـ1

 الثالثاء
 هـ1441ـ3ـ3

 االربعاء
 هــ1441ـ3ـ4

 الخميس
 هـ1441ـ3ـ5

 
 
1 

 
 

 التهيئة

 
 د11

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 
 انشودة القوانين

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين    

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين      

 الترحيب  
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين      

 الترحيب 
 الحضور والغياب 

 التقويم 
 النشيد الوطني 

 انشودة القوانين     

 
1 

التربية 
 االسالمية

  المسلم الصغير

 الفلقسورة  د11

 من ربك ؟

 بعد الطعامدعاء 

 الفلقسورة 

 من نبيك ؟
 دعاء بعد الطعام

 الفلقسورة 

 ما دينك؟

 دعاء بعد الطعام

 الفلقسورة 

 كتابك ؟ ما

 دعاء بعد الطعام

 الفلقسورة 

 سبق ما مراجعة
 دعاء بعد الطعام

صوت الحرف )ذ( وشكل  قصة الحرف )ذ( د15 األعداد   3
 الحرف 

   الحرف)ذ(مراجعة  أنشودة الحرف )ذ( (كلمات تبدأ بالحرف )ذ

 تربية بدنية رياضية  د11 استراحة 4

    د15 العلوم 5
 اجزاء النبتة   

 
 هسلطة الفواك

 
 الخضروات

 

  يوانات وغذائها حال

 

 النحلة     

 قصة  د15 القراءة 6
  الدجاجة وحبة القمح

 انشودة النحلة أنشودة دجاجتي   آداب الطعامقصة       التفاحة أنشودة 

 الحرف )ذ(تشكيل  د15 الكتابة 7
 بالعجين 

  

( 5عرض نموذج رقم )
 للحرف )ذ(

 طريقة كتابة الحرف )ذ(
 

( 8عرض نموذج رقم )
 للحرف )ذ(

وضع كوالج على 
 الحرف)ذ(

 

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 91عدد دقائق التعلم عن بعد  د91

 لألنشطة التعليمية الغذاءالخطة االسبوعية لوحدة 
 (التعليم التزامني ) 
 هــ1441ـــ هـ  1441عام 

 1المستوى (الثاني)االسبوع 

  


