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 ]هــ 1443 صفر 2[م 9/9/2021إلى الخميس  ]هــ 1443محرم  28[م 5/9/2021من األحد 

           
  

 

 على المعلمة تعليم الطالب الحفاظ على كتبه وأشيائه . -                                                                                                                           

 على األم نطق الحرف مفتوًحا. -                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                          
 : بالصلصال اللعب (1) نشاط                                                                                                                                                                                                                                                           

 : الفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                     

  واالبتكار التركيز على تساعده :الذهنية للقدرات وتنمية عقلية فوائد                                                                                                                                                                                                                    

 والتخيل                                                                                                                                                                                                                                                                  

               يقوم عندما وذراعيه أصابعه حركة قوة بتعزيز : وحركية جسدية فوائد                                                                                                                                                                                                                            

 . بالقلم للكتابة لتهيئته والتشكيل والفرد بالضغط                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 األحد

 األثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 . العمل أوراق وتلوين بالقلم اإلمساك على التدريب :اللغة العربية

 (.2: 1) الفاتحة سورة وحفظ والبسملة االستعاذة :القرآن

  ) ؟ ربك من: (دينية آداب

 

 .عليه تدل وكلمات ) ق   ( حرف نطق على األطفال تدريب : اللغة العربية

 

 .بالصلصال ) ق  ( حرف تشكيل ، ) ق  (  حرف تلوين : العربية اللغة  

 (.4:  1) الفاتحة سورة وحفظ والبسملة االستعاذة :القرآن

 ) ؟ دينك ما( : دينية آداب

 

 

 من (ق   )، تلوين حرف  (ق   )اللغة العربية : التدريب على كتابة حرف 

 . أوراق العمل

 . العمل أوراق تلوين ، ) ق   ( حرف كتابة على التدريب : العربية اللغة

 أو الفواكه أنشودة بتشغيل وذلك :"تجمد" لعبة : الحواس لتنمية أنشطة

 األنشودة صوت ونوقف "تجمد" :له نقول ثم ، األطفال معها ويتحرك الخضروات

 .األمر ونكرر أخرى، مرة األنشودة تشغيل نعيد ثوان   وبعد  ،
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 على المعلمة تعليم الطالب الحفاظ على كتبه وأشيائه . -                                                                                                                                                               

   .على األم مراجعة السور القصيرة مع الطالب قبل نومه -                                                                                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                               
 : بالصلصال اللعب (1) نشاط                                                                                                                            

 : الفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                     

  واالبتكار التركيز على تساعده :الذهنية للقدرات وتنمية عقلية فوائد                                                                                                                                                                                                                    

 والتخيل                                                                                                                                                                                                                                                                  

               يقوم عندما وذراعيه أصابعه حركة قوة بتعزيز : وحركية جسدية فوائد                                                                                                                                                                                                                            

 . بالقلم للكتابة لتهيئته والتشكيل والفرد بالضغط                                                                                                                                                                                                                              

       

 األحد

 األثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 اللغة العربية : مراجعة على الحروف الهجائية .

   القرآن : مراجعة على المعوذتين والفاتحة . 

 . الهجائية الحروف على مراجعة : العربية اللغة

 . العمل أوراق من الثالثة بالحركات الهجائية الحروف مراجعة : العربية اللغة

 .والمسد اإلخالص سورة مراجعة : القرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . العمل أوراق من الثالثة بالحركات الهجائية الحروف مراجعة : العربية اللغة

 . العمل أوراق تلوين ، الهجائية الحروف مراجعة : العربية اللغة

 أو الفواكه أنشودة بتشغيل وذلك :"تجمد" لعبة : الحواس لتنمية أنشطة

 صوت ونوقف "تجمد: " له نقول ثم ، األطفال معها ويتحرك، الخضروات

 ..األمر ونكرر أخرى، مرة األنشودة تشغيل نعيد ثوان   وبعد ، األنشودة

  اللغة
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 على األم نطق الحرف مفتوًحا.. -                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                          
 : بالصلصال اللعب (1) نشاط                                                                                                                                                                                                                                                           
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 األحد

 األثنين

 الثالثاء

 األربعاء

 الخميس

 . العمل أوراق وتلوين بالقلم اإلمساك على التدريب :اللغة العربية

 (.2: 1) الفاتحة سورة وحفظ والبسملة االستعاذة :القرآن

  ) ؟ ربك من: (دينية آداب

 

 .عليه تدل وكلمات ) ق   ( حرف نطق على األطفال تدريب : اللغة العربية

 

 .بالصلصال ) ق  ( حرف تشكيل ، ) ق  (  حرف تلوين : العربية اللغة  

 (.4 : 1) الفاتحة سورة وحفظ والبسملة االستعاذة :القرآن

 ) ؟ دينك ما( : دينية آداب

 

 

 من (ق   )، تلوين حرف  (ق   )اللغة العربية : التدريب على كتابة حرف 

 . أوراق العمل

 . العمل أوراق تلوين ، ) ق   ( حرف كتابة على التدريب : العربية اللغة

 أو الفواكه أنشودة بتشغيل وذلك :"تجمد" لعبة : الحواس لتنمية أنشطة

 األنشودة صوت ونوقف "تجمد" :له نقول ثم ، األطفال معها ويتحرك الخضروات

 .األمر ونكرر أخرى، مرة األنشودة تشغيل نعيد ثوان   وبعد  ،


