
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة االسبوع التمهيدي األول  •

 خطة االسبوع التمهيدي الثاني   •

 الثالث خطة االسبوع التمهيدي  •

 عوداً حميداً ... 

              لعام دراسي جديد                                                                    

 يفيض بالعطاء والهمم العالية

 قائدة المدرسة  /

 

 الروضة............... 

 /   المعلمة 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 اليـوم
 

 

 النشـاط 
 

 

 الوقت

 

  األحـد
 ـه1/2/1444

 

 استقبال األطفال والترحيب بهم .  •
 التعرف على اسم الروضة واسم المعلمة   •
 تعليق البطاقات  •
 هدايا رمزية •

 

 
 
 

 ساعة
 

 

االثنين  
 ـه2/2/1444

 

 استقبال األطفال والترحيب بهم   •
 استكمال تعليق البطاقات  •
 تذكيرهم باسم المعلمة •
 هدايا رمزية •
 انشودة حركية  •
 ألعاب حركية )نقل الكور(  •

                         

 
 
 

ساعة  
 ونص 

 

 

الثالثاء 
 ـه3/2/1444

 

 استقبال األطفال والترحيب بهم   •
 تعليق البطاقات استكمال  •
 ترديد النشيد الوطني  •
 كرة التعارف  •
 وجبة صحية •

 

 
 

ساعة  
 ونص 

 

 

األربعاء  
 ـه4/2/1444

 

 النشيد الوطني. –انشودة أن كنت سعيداً مبتسماً    •
 الجلوس في حلقة منتظمة  •
 اللقاء السالم والرد علية  •
 األسئلة الدينية  •
 البطاقة بصاحبها عرض بطاقات الحضور والغياب وتسمية األطفال وربط  •
 وجبة صحية •
 لعبة منظمة )نقل الكرات(  •

                                

 
 

 ساعتين
 

 

الخميس   
 ـه5/2/1444

 

 النشيد الوطني. –  حركيةانشودة  •
 الجلوس في حلقة منتظمة  •
 األسئلة الدينية -اللقاء السالم والرد علية •
 جولة في مرافق الروضة •
 والغياب وتسمية األطفال وربط البطاقة بصاحبها عرض بطاقات الحضور  •
 وجبة صحية •
 لعبة منظمة )القفز داخل الحلقات(  •

                                

 

 
  ساعتين

 نص و
 

 االسبوع األول  



 

 

 اللقاء  اليوم والتاريخ 
 دقيقة  30

 النشاط البدني 
 دقيقة60

 نلعب ونتعلم 
 دقيقة  60

 نقرأ ونكتب أو نعد ونحسب 
 دقيقة15

 القراءة الجهرية 
 دقيقة  15

 اللقاء األخير 
 دقيقة  15

 
 األحد
 

 هـ 1444/   /    
 

قوانين   على التعرف
 الحلقة 

 لعب حر 
 

 للكتابةتمارين تهيئه   
 )الخط المستقيم( 

 لعبة   
 العنكبوت النونو

 تقييم اليوم الدراسي: 
 )النشاط، األدوات، األطفال( 

 
 االثنين
 

 هـ 1444/   /    
 

قوانين  على التعرف 
 الوجبة 

 للكتابةتمارين تهيئه   تلوين  لعب حر 
 (المنحني الخط  )     

 أنشودة  
 أنا في الروضة

 تقييم اليوم الدراسي: 
 )النشاط، األدوات، األطفال( 

 
 الثالثاء 
 

 هـ 1444/   /    
 

قوانين  التعرف على 
 الملعب

توصيل    تلوين  لعب حر 
 بالظل 

 تمارين تهيئه للكتابة
 (المنكسرالخط  )     

 لعبة جماعية  
 )لعبة الذكرة ماذا اختفى( 

 تقييم اليوم الدراسي: 
 )النشاط، األدوات، األطفال( 

 
 األربعاء

 
 هـ 1444/   /    

 

قوانين  التعرف على 
 االركان 

 قصة    للكتابة تمارين تهيئه عجين  تلوين  لعب حر 
 أول يوم في المدرسة 

 

 تقييم اليوم الدراسي: 
 األطفال( )النشاط، األدوات، 

 
 الخميس

 
 هـ 1444/   /    

 

التعرف على بقية  
 االركان 

إعادة نشاط احبة    تمارين تهبئة الكتابه  مكعبات  تلوين  لعب حر 
 االطفال 

 

 تقييم اليوم الدراسي: 
 )النشاط، األدوات، األطفال( 

 

                                                                                                                                        ( )األسبوع التمهيدي اهالً وسهالً  اسم الوحدة:

 الثالث  المستوى:

 الفصل:                                                                                                                                            الثاني األسبوع:

 التحضير األسبوعي



 

 
 اللقاء  اليوم والتاريخ 

 دقيقة  30
 النشاط البدني 

 دقيقة60
 نلعب ونتعلم 

 دقيقة  60
 نقرأ ونكتب أو نعد ونحسب 

 دقيقة15
 القراءة الجهرية 

 دقيقة  15
 اللقاء األخير 

 دقيقة  15

 
 األحد
 

 هـ1444/   /   

 ( ١االشكال الهندسية)اسم النشاط:
 المستطيل المثلث الدائره المربع 

 أن يسمي الطفل بعض االشكال الهدف: 
بعض اشكال  صف   ؤال اليوم:س

 ؟ األشياء بالفصل

 لعب حر النشاط: 
ان يشارك الطفل  الهدف:  

 أصحابه في اللعب 

األشكال  كوالج   النشاط:
   الهندسية
ان يلصق الطفل    الهدف:

 خامات متنوعه 

إضافة اشكال   النشاط:
هندسية في ركن  

 االدراك 
ان يسمي  الهدف:  

 الطفل االسكال الهندسيه 

قصة وصوت وشكل   النشاط:
 الحرف )أ( 

أن يميز الطفل الصوت    الهدف:
 تكرر كثيراً في القصة  الذي

قصص التنمية   النشاط:
 (١االجتماعية )

 الهدف: 

  قصة األشكال النشاط:
 الهندسية 
ان يسرد الطفل جزء  الهدف: 

 من القصة 

 الدراسي: تقييم اليوم  
 )النشاط، األدوات، األطفال(

 
 االثنين
 

 هـ1444/   /   

 (٢االشكال الهندسية )اسم النشاط:
 المعين االسطواني البيضاوي 

 أن يسمي الطفل بعض االشكال الهدف: 
ابحث عن االشكال   ؤال اليوم:س

 فصل؟ الهندسية بال

 ة منظمة لعب  النشاط:
 )رمي الكرة داخل السلة( 

الطفل  أن يشارك    الهدف:
 أصحابه في اللعب 

تلوين أشكال   النشاط:
 + عجين   هندسية

أن يلون الطفل  الهدف:  
 االشكال 

إضافة قصة   النشاط:
 عن االشكال الهندسية 

ان يسمي  الهدف:  
 الطفل االشكال 

تبدأ    محسوسةأشياء  النشاط:
 بالحرف )أ( 

أن يلمس الطفل أشياء    الهدف:
 تبدأ بالحرف  

قصص التنمية   النشاط:
 (٢االجتماعية )

 الهدف: 

 أصابع  لعبة  النشاط:
 خمس فئران( )

ان يردد الطفل   الهدف:  
جزء من األنشودة مع تقليد  

 الحركات 

 تقييم اليوم الدراسي: 
 )النشاط، األدوات، األطفال(

 
 الثالثاء 
 

 هـ 1444/   /    

 األلوان الرئيسية  النشاط:اسم 
 أن يسمي الطفل بعض االلوان  الهدف:

 : تاالستراتيجيا 
 كيف تجعل رسمتك جميله  سؤال اليوم:

 لعب حر  النشاط:
أن يشارك الطفل  الهدف:  

 أصحابه في اللعب 

عمل قناع من   النشاط:
 صحون الورق 

أن يصنع الطفل    الهدف:
 قناع من الورق 

إضافة  النشاط:
+ قاعدة  مكعبات

 مكعبات مربعة ودائرة 
ان يبني الطفل  الهدف:  

 بالمكعبات 

حرف )أ(أول ووسط   النشاط:
 ة وآخر الكلم

أن يقارن الطفل شكل   الهدف:  
 الحرف  في مواضعه المختلفه 

قصص التنمية   النشاط:
 (٣االجتماعية )

 الهدف: 

 عرض أعمال  النشاط:
أن يتحدث الطفل    الهدف:

 عن عمله

 الدراسي: تقييم اليوم  
 )النشاط، األدوات، األطفال(

 
 األربعاء

 
 هـ1444/   /   

 األلوان الفرعية  اسم النشاط: 
 ان يسمي الطفل بعض االلوان  الهدف:

 : تاالستراتيجيا 
كيف أوجدنا اللون   سؤال اليوم:

 البرتقالي؟ 

 لعب حر  النشاط:
ان يشارك الطفل  الهدف:  

 أصحابه في اللعب 

 عجين  النشاط:
 أن يعجن الطفل    الهدف:

إضافة جزء   النشاط:
من أدوات ركن  

 التعايش 
أن يسمي  الهدف:  

 الطفل االدوات 

 نشاط التهيئه للكتابة النشاط: 
أن يمسك الطفل القلم    الهدف:

 بطريقه صحيحه 

قصص التنمية   النشاط:
 (٤االجتماعية )

 الهدف: 

 لعبة أصابع  النشاط:
ان يردد الطفل جزء  الهدف:  

االنشوده مع تقليد  من 
 الحركات 

 تقييم اليوم الدراسي: 
 )النشاط، األدوات، األطفال(

 
 الخميس

 
 هـ1444/   /   

 لبس لوني المفضل  اسم النشاط:
 أن يلبس الطفل لونه المفضل الهدف: 

 : تاالستراتيجيا 
ماذا نفعل قبل الخروج من سؤال اليوم:

 ؟المنزل

 لعب حرالنشاط:
يشارك الطفل   أنالهدف: 

 أصحابه في اللعب 

تفحص خامات من   النشاط:
 البيئة 

أن يسمي الطفل  الهدف: 
 االدوات 

 طرق النشاط:
أن يطرق    الهدف:

 الطفل الكره 

 كتابة الحرف أ  النشاط:
أن يمسك الطفل القلم  الهدف: 

 بطريقه صحيحه 

قصص التنمية  النشاط:
 (٥االجتماعية )

 الهدف: 

 األلوان    أنشودةالنشاط:
أن يردد الطفل جزء  الهدف: 

 من االنشودة 

 تقييم اليوم الدراسي: 
 )النشاط، األدوات، األطفال(

 المستوى:                                                                                                                                        )األسبوع التمهيدي( اهالً وسهالً  اسم الوحدة:

 الثالث 

 الفصل:                                                                                                                                            الثالث األسبوع:

 التحضير األسبوعي


