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 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 العامة للتعليم باألحساء اإلدارة

 روضة الفالح بالهفوف

 

 

 

 
 خطة األسبوعين التمهيدية للتعليم عن بعد

 

 (هـ  1442/ 1/  22-18) األسبوع األول 

 

 النشاط اليوم

 األحد

 واسم الفصل التعرف على اسم الروضة واسم المعلمة 

  األمهات بالمهام والواجبات المطلوبةتعريف 

  تعريف األمهات بأوقات دخول المنصة 

 تعريف االمهات باألدوات المطلوب توفيرها للطفل 

 األثنين

 استقبال األطفال عبر منصة زوم 

 يذكر فيها الطفل اسمه وعمره  التعرف على األطفال من خالل عجلة التعارف
 وهواياته

 قصة التعلم عن بعد 

 الثالثاء

 استقبال األطفال عبر منصة زوم 

  (إذا كنت سعيداً ) انشودة حركية 

  في ملف مهارات ماقبل ( عبر عن مشاعرك )  1تطبيق ورقة عمل رقم
 الكتابة

 األربعاء

 استقبال األطفال عبر منصة زوم 

  (عجالت الباص ) انشودة حركية 

 التعرف على قوانين وسير الفصل االفتراضي 

  في ملف مهارات ماقبل الكتابة 2حل ورقة العمل رقم 

 الخميس

  األطفال عبر منصة زوماستقبال 

  (حدث غريب ) قصة 

  (ندير اليدين ) انشودة حركية 

 إعادة قوانين وسير الفصل االفتراضي 
 



 
 (هـ  1442/ 1/  29-22) األسبوع الثاني 

 
 نشاط فني نشاط حركي قصة اليوم موضوع اللقاء اليوم
 ستقبال األطفالا  األحد

  إعادة قوانين وسير
 الفصل االفتراضي

 ترديد أذكار الصباح 

 ترديد سورة األخالص 

 

قصة الروضة 
 االفتراضية

 3حل ورقة العمل رقم  أنشودة ألمس قلبي
في ملف مهارات ماقبل 

 الكتابة

 ستقبال األطفالا  األثنين

  إعادة قوانين وسير
 الفصل االفتراضي

 ترديد أذكار الصباح 

 ترديد سورة األخالص 

 

مدرستي قصة 
 في داري

 4حل ورقة العمل رقم  أنشودة الحركات
في ملف مهارات ماقبل 

 الكتابة

 ستقبال األطفالا  الثالثاء

  إعادة قوانين وسير
 الفصل االفتراضي

 ترديد أذكار الصباح 

 ترديد سورة األخالص 

 

 قصة الدراسة
 عن بعد

العنكبوت انشودة 
 الصغير

 5حل ورقة العمل رقم 
في ملف مهارات ماقبل 

 الكتابة

 ستقبال األطفالا  األربعاء

  إعادة قوانين وسير
 الفصل االفتراضي

 ترديد أذكار الصباح 

 ترديد سورة األخالص 

 

قصة مدرستي 
 في بيتي

أنشودة عجالت 
 الباص

 6حل ورقة العمل رقم 
في ملف مهارات ماقبل 

 الكتابة

 ستقبال األطفالا  الخميس

  إعادة قوانين وسير
 الفصل االفتراضي

 ترديد أذكار الصباح 

 ترديد سورة األخالص 

 

قصة جهز 
نفسك للتعلم 

 عن بعد

أنشودة در حول 
 نفسك

 7حل ورقة العمل رقم 
في ملف مهارات ماقبل 

 الكتابة

 
 


