
 (    صحتي وسالمتي   الخطة االسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )
 

 

 ابتسام العقيلي هـ           المستوى / الثالث             المعلمة /  1442/  6  /  4االسبوع / 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
- وانين التعلم عن بعدق 

لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- بعدوانين التعلم عن ق 
لنشيد الوطني ا  

- الترحيب          
دعاء -لحضور والغيابا

قوانين التعلم عن  -المساء
النشيد الوطني-بعد                    

الحضور                -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

  -وانين التعلم عن بعدق 
 النشيد الوطني      

 تهيئة

دقائق  10 دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10   

 كتابة الرقم بالصلصال  كتابة الرقم   حل تمارين 
11الرقم   

 وانشودته
 مراجعة االرقام 

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

 قصة الحرف
التعرف على الحرف 

 الهاء وانشودته
 قصة الحرف

 التعرف علي حرف س
ةتانشود , 

 مراجعة الحروف
 قراءة 

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

 كتابة الحروف  طريقة كتابة الحرف  كتابة الحرف بالصلصال  طريقة كتابة الحرف  حل تمارين 
 كتابة

دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   
 السالمه في الطريق السالمه في البيت  الصحه في النظافه  تجربة األزهار الملونه الصحه في النوم

 علوم 
دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

 سورة الماعون 
)مطهرة للفم مرضاة  

 للرب( 

 سورة الماعون 
)السواك مطهرة للفم 

 مرضاة للرب( 

 سورة الماعون 
)السواك مطهرة للفم 

 مرضاة للرب( 

 سورة الماعون 
)السواك مطهره للفم 

 مرضاة للرب( 

 سورة الماعون 
)السواك مطهره للفم 

 مرضاة للرب( 
 

اإلسالمية التربية   

دقائق  10 دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10   



 (    صحتي وسالمتي   الخطة االسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )
 

 

 مشاعل الهزاع  هـ           المستوى / الثالث             المعلمة /  1442/   6   /     15التاريخ /               الثانياالسبوع / 

 

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

 مهارات تعلم األطفال  األحد األثنين الثالثاء  األربعاء الخميس
الحضور  -الترحيب

- المساءدعاء -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 
الوطني لنشيد ا  

الحضور  -الترحيب
- دعاء المساء-والغياب

- وانين التعلم عن بعدق 
لنشيد الوطني ا  

 تهيئة

دقائق  10 دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10   

 كتابة العدد  حل تمارين 
تشكيل العدد بالصلصال  
 وقصته

وانشودته 12الرقم  مدلول العدد    
 الحساب واالعداد

دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

 التعرف على كلمة سهم 
كلمات تبدأ بالحرف 

 وقصته
التعرف علي الحرف ع 

 وانشودته
كلمات تبدأ بالحرف 
 وقصته

التعرف على الحرف م 
 قراءة  وانشودته

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

سهم كتابة كلمة   تشكيل الحرف بالصلصال  حل تمارين  تشكيل الحرف بالصلصال  حل تمارين  
 كتابة

دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   
الصحه في التعبير عن  

 النفس 
 أجزاء جسم االنسان   سالمة األسنان المهن المرتبطه بالسالمه  تجربة الصوت 

 علوم 
دقيقة  15 دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15  دقيقة  15   

 سورة الماعون 
بسم هللا الذي اليضر مع 
اسمه شي في األرض  

والفي السماء وهو العلي  
 العظيم( 

 

 سورة الماعون 
)بسم هللا الذي اليضر مع 
اسمه شي في األرض وال  
في السماء وهو العلي 

 العظيم( 

 سورة الماعون 
مع  )بسم هللا الذي اليضر

اسمه شي في األرض وال  
في السماء وهو العلي 

 الغظيم( 

 سورة الماعون 
)بسم هللا الذي اليضر مع 
اسمه شي في األرض وال  
في السماء وهو العلي 

 العظيم( 

 سورة الماعون 
)بسم هللا الذي اليضر مع 
اسمه شي في األرض وال  
في السماء وهو العلي 

 العظيم( 

اإلسالمية التربية   

دقائق  10 دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10  دقائق  10   



 (    صحتي وسالمتي   الخطة االسبوعية لألنشطة التعليمية لوحدة )
 

 


