
الخطة األسبوعية للمستوى الثاني
خبرة المواصالت

أسبوعان
م2020إبريل  9م إلى  2020مارس  29من  

، سيتم  نظراً للظروف التي تمر بها البالد ، وحرصاً منا على استمرارية التعلم
لما فيه  استكمال الخطط الدراسية وإرسالها عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وذلك

.مصلحة طالبنا األعزاء
.أسأل هللا السالمة لكم جميعا ، ربي يحفظ لنا الكويت وأهلها



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 العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً ، 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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هيا يا صغاري شاهدوا معي هذا الفيديو 

كيف نحمي أنفسنا من الفيروسات؟؟؟

https://youtu.be/Enu3JpP22tA

https://youtu.be/Enu3JpP22tA


مدرستنا الحبيبة دسمان اشتاقت لكم كثيراً 

وأنا أيضا اشتقت لكم كثيراً يا أحبائي

هيا يا أصدقائي ندرس معاً 

الكويت خلنا ندرس في البيتعلشان



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/


المواصالت البحرية

المواصالت 
البحرية



-:يضع دائرة حول المواصالت القديمة



هي المواصالت التي تسير في البحر، وهي تنقلنا من مكان:المواصالت البحرية 
.آلخر
.سفينة ، باخرة، قارب ، غواصة:مثل 

:هيا نستمع لنشيد المواصالت

https://youtu.be/SBnsjQKmxNc

https://youtu.be/SBnsjQKmxNc


:هيا يا أحبائي نستمع معاً لسورة الكوثر مع سعود وسارة

https://youtu.be/swpqz4yeItA

أنا أسمعكم جيداً ..أحسنتم صوتكم جميل 

:هيا يا أبطال نردد اآلن دعاء الركوب

https://youtu.be/0WFmjCiEMrQ

أنا أسمعكم جيداً ..أحسنتم صوتكم جميل 

https://youtu.be/swpqz4yeItA
https://youtu.be/0WFmjCiEMrQ


https://youtu.be/5yO433hdR2M

https://youtu.be/5yO433hdR2M


:الكلمات البصرية

جـاءإلـىيحب

أسودمـع



األمانة                             :قيمة الربع  

هيا نستمع لقصة أمل عن األمانة                      
https://youtu.be/5qQFcwTCGpc

قصة نوح عليه السالم                        : قصة تهذيبية 

https://youtu.be/DcuyoooJnGY

https://youtu.be/5qQFcwTCGpc
https://youtu.be/DcuyoooJnGY


"م"حرف :الدرس الرابع 

".م"يتعرف على حرف *

".م"يذكر كلمات تبدأ بحرف *

.بالصورة الدالة عليه" م"يربط بين حرف *

.مـ  ،  ــمـ  ، م": م"يتعرف على أشكال حرف *

.َم ، ُم ، ِم : القصيرة " م"يتعرف على أصوات حرف *

.من بين الحروف" م"يميز حرف *









كعبمُ 

و



-:ونلونه" م"هيا نبحث عن حرف 



":م"يصل الصور التي تبدأ بحرف 





-:يصل الصورة مع صوت حرف م المناسب



"ن"حرف :الدرس الخامس 

".ن"يتعرف على حرف *

".ن"يذكر كلمات تبدأ بحرف *

.بالصورة الدالة عليه" ن"يربط بين حرف *

.نـ  ،  ـنـ  ، ن ": ن"يتعرف على أشكال حرف *

.َن ، ُن ، نِ : القصيرة " ن"يتعرف على أصوات حرف *

.من بين الحروف" ن"يميز حرف *









مجونُـ



نــ

ـنـ

ـن

ن



-:ونلونه" ن"هيا نبحث عن حرف 




