
لالستماع إلى شرح المعلمة اضغط على هذا الرابط

https://drive.google.com/file/d/1gZgZIXTZ3c3cqPM_KhI1tuwn4MOtUb2Q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gZgZIXTZ3c3cqPM_KhI1tuwn4MOtUb2Q/view?usp=sharing


الخطة األسبوعية للمستوى الثاني
خبرة اإلسالم ديني

م2020مايو  7م إلى  2020مايو  3من  





أحبائي هيا نشاهد هذا الفيديو الجميل 
https://youtu.be/IMp3NtnwaXA

هيا أطفالي أجيبوا على سؤالي

هللا سبحانه وتعالىمن هو خالقنا؟      

https://youtu.be/IMp3NtnwaXA


من هو نبينا؟ 

لالستماع لنشيد محمد نبينا اضغط على الرابط

https://youtu.be/a7dMWTz_2p8

محمد صلى هللا عليه وسلم

https://youtu.be/a7dMWTz_2p8


ما هذه الصورة يا أبطال؟ 

إذن القرآن هو

القرآن الكريم

كتابي



واآلن أطفالي األعزاء

اإلسالمما  هو ديننا؟      



هيا يا أبطال نستمع إلى بعض األناشيد

https://youtu.be/WB6kanY9PzU

https://youtu.be/_HKa3VfQWtM

https://youtu.be/WB6kanY9PzU
https://youtu.be/_HKa3VfQWtM


"12"إلى اآلية " 1"هيا نستمع لسورة العلق من اآلية 

https://youtu.be/XVs4WKKqroE

القرآن 
كتابي

https://youtu.be/XVs4WKKqroE


مشاركة اآلخرين: القيمة

هيا نستمع لهذه القصة الممتعة عن مشاركة اآلخرين

https://youtu.be/z1IBAQnc0d0

https://youtu.be/z1IBAQnc0d0


ضع دائرة حول الصور المعبرة عن مشاركة اآلخرين



هو

الكلمات البصرية

هي

هم
ذلك

أن







https://youtu.be/oHkt1yihseg هيا نشاهد معاً هذا الفيديو

:المختلفة" ي"أشكال حرف 

يـيـيـ

https://youtu.be/oHkt1yihseg


https://youtu.be/8KfeIq7eFj8 هنااضغط "  ي"على أصوات حرف للتعرف 

https://youtu.be/8KfeIq7eFj8


":ي"هيا نلون حرف 



":ي"هيا نكتب حرف 





أطفالي األحباء 
حان اآلن وقت المرح مع برنامج 

كاهوت
كل ما عليكم تحميل البرنامج على 

أي هاتف نقال 
08190931ثم إدخال الرقم 

.وبعدها ستبدأ األسئلة 
كم أنا متحمسة لمشاركتكم معنا 



منصة جنى

منصة  أهالً وسهالً بكم في منصة جنى التي تضم األالف من القصص العربية ، وهي
.مجانية لطالبنا األعزاء في المستوى الثاني

www.ijana.com

الذي تم  هيا يا أحبائي نقرأ القصص الجميلة ، و ال تنسوا تسجيل االسم والرقم السري
.إرساله

http://www.ijana.com/


ي لمعلمات لكتروناإلأعزاءنا أولياء  األمور الكرام،،سنعمل يداً بيد إلكمال الخطط المنهجية ، وسنكون على تواصل معكم والرد على استفساراتكم عبر البريد 

.وذلك يومي اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصراً ، رياض األطفال المستوى الثاني 

amnasa@dasmanschool.com.kwآمنة صقر/البريد اإللكتروني لمنسقة رياض األطفال أ** :

ezdeharya@dasmanschool.com.kw sundusab@dasmanschool.com.kw

hudasaf@dasmanschool.com.kw

sereenkh@dasmanschool.com.kw ayatja@dasmanschool.com.kw

KG 2 BLUE+PURPLEKG 2 GREEN+LIME

KG 2 orange + pink

KG 2AQUAKG 2 RED
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وفقكم هللا يا أحبائي

مع السالمة
على خيرأراكم 


