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مهارات  
 التعلم

 األحد الزمن

 هـ2441ـ6ـ4

 األثنين

 هـ2441ـ6ـ5

 الثالثاء

 هـ2441ـ6ـ6

 االربعاء

 هــ2441ـ6ـ7

 الخميس

 هـ2441ـ6ـ8

 
 

2 

 
 

 التهيئة

 
 د21

 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

 فيلسورة ال د21
 ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

زيارة  دعاء كتابك؟ هو
البأس طهوراً إن )المريض

 (شاءهللا

 لفيلسورة ا
 ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

 زيارة دعاء كتابك؟  هو
 إن طهوراً  البأس)المريض

 (شاءهللا

 سورة الفيل
 هو ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

 زيارة دعاء كتابك ؟ 
 (شاءهللا إن طهوراً  البأس)المريض

 

 فيلسورة ال
 نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من
 زيارة دعاء ؟كتابك  هو ما

 إن طهوراً  البأس)المريض
 (شاءهللا

 فيلسورة ال
 سبق ما مراجعة

 

عرض صور تمثل  (6العدد) شرح طريقة كتابة (6تتطابق العدد) (6التعرف على العدد ) د25 األعداد   3
 (6العدد)

 عددمراجعة ال

 تربية بدنية رياضية  د21 استراحة 4

تجربةالبيضة في المشروبات   السالمة في الحديقة  السالمة في البيت السالمة في الطريق د25 العلوم 5
 الغازية

 الصحة في النظافة

 (عحرف) د25 القراءة 6
 وشكل صوت على التعرف

 الحرف

 (ع)حرف لفظ على التعرف
 بالحركات

 

+ ع()حرف أشكال على التعرف    
 قصة مختارة من المعلمة

 (عمراجعة الحرف) (ع) بحرف تبدأ كلمات

 كتابة على التدريب د25 الكتابة 7
 والحرف)ع((6)العدد

  

( ع)العدد كتابة على التدرب
 صلصالبالوالحرف)ع(
 

( 6العدد) كتابة على التدريب

 بالرملوالحرف)ع(
 

 العدد كتابة على التدريب
 والحرف)ع((6)

 بالسبورة

 (6)العدد بةاكت مراجعة
 والحرف)ع(

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 01عدد دقائق التعلم عن بعد  د01

  المعلمةاعداد 
  أ/ سمر الدريهم 

 

 لألنشطة التعليمية صحتي وسالمتيلوحدة الخطة االسبوعية 
 (تعليم التزامني ال) 

 هــ2441ـــ هـ  2442عام 

 2المستوى (األول)االسبوع 
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 هـ1441ـ6ـ11
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 هــ1441ـ6ـ14

 الخميس

 هـ1441ـ6ـ11

 
 

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

 فيلسورة ال د11
 ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

 دعاء كتابك؟ هو
اللهم رب الناس )مريضلل

اذهب البأس اشف أنت الشافي 
 ال شفاء اال شفائك(

 لفيلسورة ا
 ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من
 اللهم)للمريض دعاءكتابك؟  هو

 اشف البأس اذهب الناس رب
 (شفائك اال شفاء ال الشافي أنت

 سورة الفيل
 هو ما نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

 رب اللهم)للمريض دعاء كتابك ؟
 أنت اشف البأس اذهب الناس

 (شفائك اال شفاء ال الشافي

 فيلسورة ال
 نبيك؟ من مادينك؟ ربك؟ من

 دعاء  ؟كتابك  هو ما
 الناس رب اللهم)للمريض
 أنت اشف البأس اذهب
 (شفائك اال شفاء ال الشافي

 فيلال سورة
 سبق ما مراجعة

 

 عددمراجعة ال (7عرض صور تمثل العدد) (7العدد) شرح طريقة كتابة (7العدد) قصة (7التعرف على العدد ) د11 األعداد   1

 تربية بدنية رياضية  د11 استراحة 4

 المرتبطة بالسالمةالمهن  تجربة المشاعر الجسم أجزاء سالمة االسنان في الصحة النوم في لصحةا د11 العلوم 1

 (غحرف) د11 القراءة 6
 وشكل صوت على التعرف

 الحرف

  (غ)قصة الحرف
 

+ (غ)حرف أشكال على التعرف    
 قصة مختارة من المعلمة

 (غمراجعة الحرف) (غ) بحرف تبدأ كلمات

 كتابة على التدريب د11 الكتابة 7
 (غوالحرف)(6)العدد

  

( ع)العدد كتابة على التدرب
 صلصالبال(غوالحرف)

 

( 6العدد) كتابة على التدريب

 بالرمل(غوالحرف)
 

 العدد كتابة على التدريب
 (غوالحرف)(6)

 بالسبورة

 (6)العدد بةاكت مراجعة
 (غوالحرف)

مجموع  8
 الدقائق

 دقيقة في اليوم 01عدد دقائق التعلم عن بعد  د01

  المعلمةاعداد 
  أ/ سمر الدريهم 

 

 لألنشطة التعليمية صحتي وسالمتيلوحدة الخطة االسبوعية 
 (تعليم التزامني ال) 

 هــ1441ـــ هـ  1441عام 

 2المستوى (ثانيال)االسبوع 

  
 


