
                                        )الرمل      الخطة األسبوعیة لألنشطة التعلیمیة للوحدة الدراسیة (                                       
 ٠الحصان  المعلمة/ نورة محمد           .      	الثالثھـ        المستوى/١٢/٨/١٤٤٢ھـ  الي ٢٣/٧/١٤٤٢)          التاریخ من  االولاألسبوع (

 
مھارات تعلم 

 األطفال 
 الخمیس االربعاء الثالثاء االثنین  االحد 

 
 التھیئة

 د١٠

القاء التحیة / الغیاب 
والحضور/دعاء المساء/ النشید     

 الوطني / 
 قوانین التعلم عن بعد

 

/ دعاء القاء التحیة 
 المساء/النشید

 والغیاب /الوطني/الحضور 
 قوانین التعلم عن بعد

 

 / دعاء المساء/النشیدالقاء التحیة 
 / الوطني/الحضور والغیاب

 قوانین التعلم عن بعد
 

 / دعاء المساء/النشیدالقاء التحیة 
 / الوطني/الحضور والغیاب

 قوانین التعلم عن بعد
 

 دعاء المساء/النشید القاء التحیة 
  الوطني/الحضور والغیاب

 التعلم عن بعدقوانین 
 
 

 
 اإلسالمیةالتربیة 

 ( المسلم الصغیر)
 د١٠

 + آیة الوحدةلفیلسورة ا
سبح O مافي السماوات (

  )واألرض ...
 دعاء الوحدة      

 )دعاء الریح (

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات 

 واألرض ...) 
 دعاء الوحدة      

 (دعاء الریح )

 الوحدةسورة الفیل+ آیة 
 (سبح O مافي السماوات واألرض ...) 

 دعاء الوحدة      
 (دعاء الریح )         

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
 (سبح O مافي السماوات واألرض ...) 

 دعاء الوحدة      
 (دعاء الریح )         

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات واألرض 

 (... 
 دعاء الوحدة      

 (دعاء الریح )         
 د١٠النشـــــــــــاط البدني (ریاضة 

 
 العلوم 

 د١٥

 التعرف علي الرمل 
 

 أنواع الرمل تجربة التغیرات التي تطرأ علي الرمل أدوات الرمل  آداب التعامل بالرمل 

 الحساب االعداد 
 د١٥

 ومدلولة١٨عرض العدد  
 االطفال عد مدلول العدد مع

 

 ) وانشودتھ١٨عرض الرقم (
 تشكیل العدد بالصلصال

 ) + ورقة عمل العدد١٨قصة العدد (
 كتابة العدد علي الرمل

عد مدلول العدد من  ) +١٨كتابھ العدد( 
 اعداد األطفال +

 ورقة العمل               
 

 ) ١٨العدد ( مراجعة    
 لعبة االعداد       

  

 
 اقراءة

 د١٥

 الحرف  عليالتعرف 
 وصوتة  (ج)        

 )قصة الحرف (ج
 ھیا ھیاانشودة 

أنشودة الحرف (ج) كلمات عن 
 الحرف من استنتاج األطفال

 ورقة عمل الحرف
 نشید ه

 ومواضع الحرف قصة الحرف (ج) 
 +في االول والوسط واألخیر 

  )قصة علي والجمل(    

 التعریف بالحرف اسمة +وصوتة
 ورقة العمل ونطقة في الكلمات +

 نشید ھیا ھیا

 
 + لعبة الحروفمراجعة الحرف 

 قصة رحلة الي الشاطى
	

 
 الكتابة

 
 د١٥
 

 
 بالصلصال تشكیل الحرف
 

   
 كتابة الحرف علي الرمل  

   
 كتابة الحرف (ج ) علي السبورة  

 
 كتابة الحرف ( ج ) من قبل الطفل
 في اول الكلمة ووسطھا واخرھا

 	
 (ج)ف الحر مراجعة كتابة

البحث عن الحرف في أشیاء من 
 حولنا ووضع دائرة علي الحرف



                                                                  )رمـــللنشطة التعلیمیة للوحدة الدراسیة (االخطة األسبوعیة لل                              
 ٠الحصان  .                 المعلمة/ نورة محمد	الثالثھـ        المستوى/١٢/٨/١٤٤٢ھـ  الي ٢٣/٧/١٤٤٢التاریخ من           ) ثانيالاألسبوع (

 
مھارات تعلم 

 األطفال 
 الخمیس االربعاء الثالثاء االثنین  االحد 

 
 التھیئة

 د١٠

القاء التحیة / الغیاب 
والحضور/دعاء المساء/ النشید     

 الوطني / 
 قوانین التعلم عن بعد

 

/ دعاء القاء التحیة 
 المساء/النشید

 الوطني/الحضور والغیاب /
 قوانین التعلم عن بعد

 

 / دعاء المساء/النشیدالقاء التحیة 
 / الوطني/الحضور والغیاب

 قوانین التعلم عن بعد
 

 / دعاء المساء/النشیدالقاء التحیة 
 / الوطني/الحضور والغیاب

 قوانین التعلم عن بعد
 

 دعاء المساء/النشید القاء التحیة 
  الوطني/الحضور والغیاب

 قوانین التعلم عن بعد
 
 

 
 اإلسالمیةالتربیة 

 ( المسلم الصغیر)
 د١٠

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
السماوات  (سبح O مافي
 واألرض ...) 

 دعاء الوحدة      
 )(دعاء الریح         

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات 

 واألرض ...) 
 دعاء الوحدة      

 (دعاء الریح)         

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
 (سبح O مافي السماوات واألرض ...) 

 دعاء الوحدة      
 (دعاء الریح)         

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
 (سبح O مافي السماوات واألرض ...) 

 دعاء الوحدة      
 (دعاء الریح)         

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات 

 واألرض ...) 
 دعاء الوحدة      

 (دعاء الریح)         
 د١٠النشـــــــــــاط البدني (ریاضة 

 
 العلوم 

 د١٥

 
 األثر علي الرمل 

 
 حیاه البدو في الصحراء

 
 الكائنات في الرمل

 
 تجربة قیاس الرمل

 
 الرمل والزراعة

 
 الحساب االعداد 

 د١٥

 
 )ومدلولة١٩عرض العدد  (

 عد مدلول العدد مع االطفال
 

 
 ) وانشودتھ١٩عرض الرقم (

 تشكیل العدد بالصلصال
 

 
 العدد) + ورقة عمل ١٩قصة العدد (

 كتابة العدد علي الرمل

 
) + عد مدلول العدد من ١٩كتابھ العدد(

 اعداد األطفال + ورقة العمل
                   

 

 
 ) ١٩مراجعة العدد (    

 لعبة االعداد       
 

 
 اقراءة

 د١٥

 التعرف علي الحرف (م )
 وصوتة  + قصة الحرف (م)

 نانشید رمال
 

أنشودة الحرف (م) كلمات عن 
 استنتاج األطفالالحرف من 

 ورقة عمل الحرف
 

 ) ومواضع الحرف قصة الحرف (م
 في االول والوسط واألخیر +
 قصة حفر الخندق

 

 
 التعریف بالحرف اسمة +وصوتة

 ونطقة في الكلمات + ورقة العمل

 
 مراجعة الحرف + لعبة الحروف

	(في حدیقتي )أصابعلعبة 
 	

 
 الكتابة

 
 د١٥
 

 
 )تشكیل الحرف (م 

 بالصلصال
 

 
 كتابة الحرف (م)  على الرمل 

 
 كتابة الحرف (م) علي السبورة  

 

 
 كتابة الحرف (م) من قبل الطفل

 في اول الكلمة ووسطھا واخرھا

 مراجعة كتابة الحرف (م) 
البحث عن الحرف في أشیاء من 
 حولنا ووضع دائرة علي الحرف



                                                                  )رمل لنشطة التعلیمیة للوحدة الدراسیة (االخطة األسبوعیة لل                       
 ٠الحصان  .                 المعلمة/ نورة محمد	الثالثھـ        المستوى/١٢/٨/١٤٤٢ھـ  الي ٢٣/٧/١٤٤٢)          التاریخ من  ثالثالاألسبوع (

 
مھارات تعلم 

 األطفال 
 الخمیس االربعاء الثالثاء االثنین  االحد 

 
 التھیئة

 د١٠

القاء التحیة / الغیاب 
والحضور/دعاء المساء/ النشید     

 الوطني / 
 قوانین التعلم عن بعد

 

/ دعاء القاء التحیة 
 المساء/النشید

 الوطني/الحضور والغیاب /
 قوانین التعلم عن بعد

 

 دعاء المساء/النشید /القاء التحیة 
 / الوطني/الحضور والغیاب

 قوانین التعلم عن بعد
 

 / دعاء المساء/النشیدالقاء التحیة 
 / الوطني/الحضور والغیاب

 قوانین التعلم عن بعد
 

 دعاء المساء/النشید القاء التحیة 
  الوطني/الحضور والغیاب

 قوانین التعلم عن بعد
 
 

 
 اإلسالمیةالتربیة 
 الصغیر) ( المسلم

 د١٠

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات 

 واألرض ...) +دعاءالوحدة
 (دعاء الریح)       

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات 

 واألرض ...) +دعاءالوحدة
 (دعاء الریح)       

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات واألرض ...) 

 دعاءالوحدة+
 (دعاء الریح)       

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات واألرض ...) 

 +دعاءالوحدة
 (دعاء الریح)       

 سورة الفیل+ آیة الوحدة
(سبح O مافي السماوات 

 واألرض ...) +دعاءالوحدة
 (دعاء الریح)       

 د١٠النشـــــــــــاط البدني (ریاضة 
 

 العلوم 
 د١٥

 
 فوائد الرمل 

 
 الرمل والتیمم

 
 الرمل والمھن

 
 تحضیر البسكوت

  
 مراجعة عامة للمفاھیم السابقة

 
 الحساب االعداد 

 د١٥
 )ومدلولة٢٠عرض العدد  (

 عد مدلول العدد مع االطفال
 ) وانشودتھ٢٠عرض الرقم (

 تشكیل العدد بالصلصال
 

 ) + ورقة عمل العدد٢٠قصة العدد (
 العدد علي الرملكتابة 

) + عد مدلول العدد من ٢٠كتابھ العدد(
 اعداد األطفال + ورقة العمل

 

 ) +٢٠مراجعة العدد (
 لعبة االعداد       

 
 

 اقراءة
 د١٥

 

 التعرف علي الحرف ( ل )
 وصوتة  + قصة الحرف 

 (  ل)   + 
 

) كلمات عن أنشودة الحرف (ل
 استنتاج األطفالالحرف من 

 ورقة عمل الحرف
لعبة أصابع (عن التیمم )او 

 نشید 

 ) ومواضع الحرف قصة الحرف (م
 في االول والوسط واألخیر +

 
 قصة كعكة الرمل

 

 
الحروف السابقة وتكوین كلمة  عرض

 + ورقة العملجمل
 قصة الدلو المثقوب

 مراجعة لحروف الوحدة 
 ج / م / ل 

 جـمــل
 

 
 الكتابة

 د١٥
 

 تشكیل الحرف (ل )
 بالصلصال

 

 
 )  على الرملكتابة الحرف (ل

 

 
 ) علي السبورةكتابة الحرف (ل

 ) من قبل الطفلكتابة الحرف (ل
 في اول الكلمة ووسطھا واخرھا

كتابة كلمة مراجعة الحروف +   
 جـمـل 

                 


