
 ( الملبس )لوحدة الخطة االسبوعية لألنشطة التعليمية 
 

 

 عقيلي ابتسام ال هـ           المستوى / الثالث             المعلمة /  1442/ 7  /    9االسبوع / األول              التاريخ /  

 

 ( دقيقة في اليوم   90( دقيقة تعلم بواقع )  450عدد ساعات التعلم في االسبوع ) 

 

 مهارات تعلم األطفال  األحد األثنين الثالثاء  األربعاء الخميس
الحضور  -الترحيب

- دعاء المساء-والغياب
- ين التعلم عن بعدوانق 

لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

 تهيئة

دقائق  10 دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10   

عدد كتابة ال حل تمارين   مدلول العدد  كتابة العدد بالصلصال  
التعرف على الرقم  

وانشودته16  الحساب واالعداد 
دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

 كلمات تبدا بالحرف 
 وقصته

الحرف ي  التعرف علي  الحرف بالحركات  
 كلمات تبدأ بالحرف 

 وقصته
التعرف علي حرف خ 

 قراءة  وانشودته

دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   
دقائق انشطة بدنية رياضية 10استراحة   

يل الحرف بالصلصال كتش كتابة الحرف  حل تمارين  كتابة الحرف  حل تمارين   
 كتابة

دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   
 آداب الملبس المالبس والمهن المالبس والفصول  تجربة غسل المالبس صناعة المالبس

 علوم 
دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

ه سورة الهمز  
 دعاء لبس الثوب 

ه سورة الهمز  
 دعاء لبس الثوب 

ه سورة الهمز  
 دعاء لبس الثوب 

ه سورة الهمز  
 دعاء لبس الثوب 

 سورة الهمزه 
 التربية االسالمية  دعاء لبس الثوب  

دقائق  10 دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10   



 ( الملبس )لوحدة الخطة االسبوعية لألنشطة التعليمية 
 

 

 ابتسام العقيلي  هـ           المستوى / الثالث             المعلمة /  1442/  7   /  20  التاريخ /                الثانياالسبوع / 

 

 ( دقيقة في اليوم   90( دقيقة تعلم بواقع )  450عدد ساعات التعلم في االسبوع ) 

 

 مهارات تعلم األطفال  األحد األثنين الثالثاء  األربعاء الخميس
الحضور  -الترحيب

- دعاء المساء-والغياب
- وانين التعلم عن بعدق 

لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

 تهيئة

دقائق  10 دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10   

وقصته مدلول العدد تشكيل العدد بالصلصال  كتابة العدد   حل تمارين   
التعرف علي الرقم  

وانشودته17  الحساب واالعداد 
دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

 كلمات تبدأ بالحرف  التعرف على كلمة خيط 
 لحرف زى االتعرف عل

انشودتهو  
كلمات تبدأ بالحرف 

 وقصته
رف ط التعرف على الح 
 قراءة  وانشودته

دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

دقائق انشطة بدنية رياضية 10استراحة   

 كتابة الكلمه
كتابة الحرف وحل  

 تمارين 
 تشكيل الحرف بالصلصال 

كتابة الحرف وحل  
 تمارين 

 تشكيل الحرف بالصلصال 
 كتابة

دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

 صناعة المالبس مكمالت الملبس  مالبس الشعوب تجربة الخياطه العنايه بالملبس 
 علوم 

دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

 سورة الهمزه 
ب ودعاء لبس الث  

 سورة الهمزه 
ب ودعاء لبس الث  

 سورة الهمزه 
ب ودعاء لبس الث  

 سورة الهمزه 
ب ودعاء لبس الث  

 سورة الهمزه 
ب ودعاء لبس الث  التربية االسالمية  

دقائق  10 دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10   


