
 مدارس قمم الحياة العالمية
 (2الصف: تمهيدي )    ( 1الخطة األسبوعية ) 

 ] هــ 1443محرم  25[م 2/9/2021إلى الخميس  ]هــ 1443محرم  24[م 1/9/2021 األربعاءمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األربعاء

 الخميس

لقاء تعارفي مع الطالب والترحيب بهم وتهنئة بالعام 

 الدراسي الجديد.

 * التعرف على األلوان ونطقها.

 * ترديد أنشودة األلوان.

مدارس قمم الحياة تستمر 

في العطاء وصوًلا  العالمية

بالطالب لتحقيق طموحه وذلك 

من خالل استمرارها في تطبيق 

( منهج منتسورياستراتيجيات ) 

 للعام الثالث على التوالي.

هدفنا تقديم تعلم ممتع 

 للطالب

 ( اللعب بالصلصال1نشاط )

 الفوائد: 

 الذهنية:فوائد عقلية وتنمية للقدرات (أ

 بتكار والتخيل.تساعد على التركيز واال

 فوائد جسدية وحركية:(ب

تعزيز قوة حركة أصابعه وذراعيه عندما يقوم بالضغط والفرد والتشكيل لتهيئته للكتابة واإلمساك 

 بالقلم.



 مدارس قمم الحياة العالمية
 (3الصف: تمهيدي )    ( 1الخطة األسبوعية ) 

 ] هــ 1443محرم  25[م 2/9/2021إلى الخميس  ]هــ 1443محرم  24[م 1/9/2021 األربعاءمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األربعاء

 الخميس

لقاء تعارفي مع الطالب والترحيب بهم وتهنئة بالعام 

 الدراسي الجديد.

 .مراجعة الحروف الهجائية* 

 .مراجعة حرف )أ(* 

مدارس قمم الحياة تستمر 

في العطاء وصوًلا  العالمية

بالطالب لتحقيق طموحه وذلك 

من خالل استمرارها في تطبيق 

( منهج منتسورياستراتيجيات ) 

 للعام الثالث على التوالي.

هدفنا تقديم تعلم ممتع 

 للطالب

 ( اللعب بالصلصال1نشاط )

 الفوائد: 

 فوائد عقلية وتنمية للقدرات الذهنية:(ت

 والتخيل.بتكارواالتساعد على التركيز 

 فوائد جسدية وحركية:(ث

تعزيز قوة حركة أصابعه وذراعيه عندما يقوم بالضغط والفرد والتشكيل لتهيئته للكتابة واإلمساك 

 بالقلم.
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 (مكثف 3تمهيدي )الصف:     ( 1الخطة األسبوعية ) 

 ] هــ 1443محرم  25[م 2/9/2021إلى الخميس  ]هــ 1443محرم  24[م 1/9/2021 األربعاءمن 

 

 

 األربعاء 

 الخميس

لقاء تعارفي مع الطالب والترحيب بهم وتهنئة بالعام 

 الدراسي الجديد.

 * التعرف على األلوان ونطقها.

 * ترديد أنشودة األلوان.

مدارس قمم الحياة تستمر 

في العطاء وصوًلا  العالمية

بالطالب لتحقيق طموحه وذلك 

من خالل استمرارها في تطبيق 

( منهج منتسورياستراتيجيات ) 

 للعام الثالث على التوالي.

هدفنا تقديم تعلم ممتع 

 للطالب

 ( اللعب بالصلصال1نشاط )

 الفوائد: 

 فوائد عقلية وتنمية للقدرات الذهنية:(ج

 والتخيل.بتكارواالتساعد على التركيز 

 فوائد جسدية وحركية:(ح

تعزيز قوة حركة أصابعه وذراعيه عندما يقوم بالضغط والفرد والتشكيل لتهيئته للكتابة واإلمساك 

 بالقلم.


