
  ) العائلة لوحدة ( الخطة االسبوعية لألنشطة التعليمية 
  المعلمة / شيخة الداووديهـ           المستوى / الثالث             ١٠/٠٢/١٤٤٢االسبوع / األول              التاريخ /  

 مهارات تعلم األطفال  األحد األثنين الثالثاء  األربعاء الخميس

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

 تهيئة

دقائق  ١٠ دقائق  ١٠  دقائق  ١٠  دقائق  ١٠  دقائق  ١٠   
) وكتابته ١عرض الرقم ( 

 في التمارين 
) وكتابته ١عرض الرقم ( 

 بالصلصال 
)  ١عرض الرقم ( 
 ومدلوله

)  ١عرض الرقم ( 
 وانشودته

) وقصته١عرض الرقم (   
 الحساب واالعداد

دقيقة  ١٥ دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥   

 مراجعة الحرفين 
التعريف بالحرف ( ت ) 

 بالحركات 
التعريف بالحرف ( ت ) 

 اسمه وصوته 
التعريف بالحرف ( أ ) 

 بالحركات 
التعريف بالحرف ( أ ) 

 قراءة  اسمه وصوته 
دقيقة  ١٥ دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥   

دقائق انشطة بدنية رياضية ١٠استراحة   
كتابة الحرفين في 

 الملزمة 
كتابة الحرف ( ت ) 

 أوراق عمل
كتابة الحرف ( ت ) 
 صلصال + أوراق عمل 

كتابة الحرف ( أ ) أوراق 
 عمل

كتابة الحرف ( أ ) 
 كتابة صلصال + أوراق عمل 

دقيقة  ١٥ دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥   

 مراحل نمو الجنين تجربة يطفو ويغوص  مراجعة 
مراحل نمو اإلنسان  

 والحيوان 
 تكوين العائلة

 علوم 
دقيقة  ١٥ دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥   

سورة اإلخالص/ دعاء 
 النوم

سورة اإلخالص/ دعاء 
 النوم

سورة اإلخالص/ دعاء 
 النوم

سورة اإلخالص/ دعاء 
 النوم

سورة اإلخالص/ دعاء 
 التربية االسالمية  النوم

دقائق  ١٠ دقائق  ١٠  دقائق  ١٠  دقائق  ١٠  دقائق  ١٠   
  ) دقيقة في اليوم   ٩٠) دقيقة تعلم بواقع (  ٤٥٠عدد ساعات التعلم في االسبوع ( 



  ) العائلة لوحدة ( الخطة االسبوعية لألنشطة التعليمية 
  شيخة الداووديهـ           المستوى / الثالث             المعلمة / ٢١/٠٢/١٤٤٢التاريخ /                لثانياالسبوع / ا

 

 مهارات تعلم األطفال  األحد األثنين الثالثاء  األربعاء الخميس

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

النشيد 
الوطني/الترحيب/دعاء  

المساء/الحضور 
والغياب/اسئلة دينية 

ووطنية/قوانين التعلم عن  
 بعد

 تهيئة

دقائق  ١٠ دقائق  ١٠  دقائق  ١٠  دقائق  ١٠  دقائق  ١٠   
) وكتابته ٢عرض الرقم ( 

 في التمارين 
) وكتابته ٢عرض الرقم ( 

 بالصلصال 
)  ٢عرض الرقم ( 
 ومدلوله

)  ٢عرض الرقم ( 
 وانشودته

) وقصته٢عرض الرقم (   
 الحساب واالعداد

دقيقة  ١٥ دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥   

ت ) اخ(  بكلمةالتعريف  قراءة كلمة ( أخت ) مراجعة    
) خ التعريف بالحرف ( 

 بالحركات 
)  خ التعريف بالحرف (
 قراءة  اسمه وصوته 

دقيقة  ١٥ دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥   

دقائق انشطة بدنية رياضية ١٠استراحة   

 مراجعة 
في  )  أخت(  كلمة كتابة 

 الملزمة 
على )  أخت(  كلمة كتابة 

 السبورة 
) أوراق  خكتابة الحرف (
 عمل

)  خكتابة الحرف ( 
 كتابة صلصال + أوراق عمل 

دقيقة  ١٥ دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥   

دمج األلوان تجربة  مراجعة   مشاعري  
عالقة األمومة لدى 

 الحيوانات 
 الحيوانات وصغارها 

 علوم 
دقيقة  ١٥ دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥  دقيقة  ١٥   

سورة اإلخالص/ دعاء 
 المساء

سورة اإلخالص/ دعاء 
 المساء

سورة اإلخالص/ دعاء 
 المساء

سورة اإلخالص/ دعاء 
 المساء

سورة اإلخالص/ دعاء 
 التربية االسالمية  المساء

دقائق  ١٠ دقائق  ١٠  دقائق  ١٠  دقائق  ١٠  دقائق  ١٠   
  ) دقيقة في اليوم   ٩٠) دقيقة تعلم بواقع (  ٤٥٠عدد ساعات التعلم في االسبوع ( 
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