
تخطيط وحدة الملبس
هـ1443الفصل الدراسي الثالث 

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم



إعالن وحدة الملبس

:الطفلة/الطفلوالدةالمكرمة
ـه1443-8-24:تاري    خمنأسبوعانلمدة(الملبسوحدة)تطبيقسيتمبأنهإعالمكميرسنا 
.ه 1443-9-6تاري    خإىل
لمساعدةالملبسبوحدةالمتعلقةالعلميةالمفاهيمتوصيلأجلمنالتعاونمنكمنأمللذا 

.اللباسمعالتعاملآدآبعىللتدريبهو الطفل
  النعممنفاللباس

ا لهملتكونعبادهعىلهللامنالت  فالمالبسةوزينوحليةووقايةست 
  اإلنسانيرتديها الت  والزينهالثيابأنواعكلتشتمل

 
المواضيعمننهأكما العالمأنحاءكلف

  فالطفلالصغت  الطفلاهتمامتثت  الت  
..األطفالرياضمرحلةف 

..تعاونكلكشاكرين



:األهداف اإلجرائية

  نهاية الوحدة يكون الطفل قادر عىل 
 
:ف
.أن يعدد أداب الملبس•
.أن يسم  الطفل بعض أنواع المالبس•
.أن يعدد بعض أزياء المهن•
.أن يقارن بي   مالبس الصيف و مالبس الشتاء•
.أن يسم  بعض مالبس الشعوب•
.أن يصف مالبس االحتفاالت •
  تصنع منها المالبس•

.أن يذكر المواد الت 
.أن يسم  بعض مكمالت المالبس•
.أن يذكر بعض طرق العناية بالملبس•
.أن يقارن بي   بعض المالبس من حيث المادة المصنوعة منها وملمسها•



سورة الوحدة
هناسورة قريش 

:آية الوحدة
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يف :الحديث الشر
هنادعاء لبس الثوب الجديد 

:القيمة الدينية
مساعدة االخرين

https://www.youtube.com/watch?v=jMYDFXaUF1k
https://www.youtube.com/watch?v=Y1CHbG5Iguw


الخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناألحداليوم

"دعاء الصباح، النشيد الوطني ،تفقد الحضور والغياب، األسئلة الدينية، القرآن، األسئلة الوطنية، آية وحديث الوحدة"اللقاء األول

هنامالبس الشعوب هناالمالبس و الفصول هناالمالبس و المهن هناأنواع المالبس هنا الملبس  أدآبالمفهوم

تمارين رياضية و ألعاب حركية نشاط بدني

هناتلوين صلصالرسم حرطي المالبسنلعب و نتعلم
هناكوالج 

+  نقرأ و نكتب 

نعد ونحسب

هنا( ط)قصة الحرف 

شكل و صوت الحرف 

(  ط)مواقع وكتابة الحرف 

هنا

الصوت القصير( ط)حرف 

هناوالطويل 
(22)شكل العدد 

وكتابته( 22)مدلول العدد 
هنا

نلعب ونتعلم
تسلسل مراحل ارتداء 

هناالمالبس 
هناتطابق الجوارب 

وزن القماش قبل وبعد 

البلل

تصنيف مالبس الصيف

هناوالشتاء 
هنامطابقة النمط 

القراءة الجهرية
(أختار مالبسي)كتاب 

القراءة األولى

(أصنع ثوباً ) كتاب 

القراءة األولى

(أختار مالبسي)كتاب 

القراءة الثانية

يرتدي أرنوب) كتاب  

(مالبسه

القراءة األولى

(أصنع ثوباً ) كتاب 

القراءة الثانية

اللقاء األخير
أنشودة عندي ثوب يا 

هنا حسان 
هناقصة الجورب الوحيد 

(  ةجنود خمس) لعبة أصابع 

هنا 
هناقصة البطة المغرورة هنا قصة فستان ساره 

:األسبوع األول 

.روابط المفاهيم خاصه بالمنصة كإثراء فقط: مالحظه 

https://www.youtube.com/watch?v=1RZGUbrkyVc
https://www.youtube.com/watch?v=Z8eCg-nTYtU
https://www.youtube.com/watch?v=eEOzuMIcitY
https://www.youtube.com/watch?v=5LozZ87sFyE
https://www.youtube.com/watch?v=ftc2AVoXXBg
https://drive.google.com/file/d/19b8-fX5Yfak6JfuyhVnTE8wVj5358BPZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQnOycWwMxs7YASjEQ7Q60ixI2ILKs8p/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QVW2SHOY5i8
https://www.youtube.com/watch?v=LTR4IbOJHdU
https://www.youtube.com/watch?v=6hiSDZn519E
https://drive.google.com/file/d/1n-fqTV8L2fQjvugrY8L1dwmt5tuVtsHd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HU4QU8feexXsizTVikeyCM2IRiwAS8Yp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Joomm9BQ5lrVs7D5kUTfbF8CoFnUGlLQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UIRZPYSCYAIxyEdQAbPYX0wmFL5kPBBj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16FtXgJlg64BUq6yDBE9Fpjx_eRczw3cM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=b3A2gnJk7qc
https://www.youtube.com/watch?v=8g3xwUFkpN8
https://www.youtube.com/watch?v=8E5l2XpFxIg
https://www.youtube.com/watch?v=bDEHlq7VB6M
https://www.youtube.com/watch?v=STeOdeGO1y0


الخميساالربعاءالثالثاءاالثنيناألحداليوم

"دعاء الصباح، النشيد الوطني ،تفقد الحضور والغياب، األسئلة الدينية، القرآن، األسئلة الوطنية، آية وحديث الوحدة"اللقاء األول

هناالمالمس الملبس و هناالعناية بالملبس هنامكمالت المالبس هناصناعة المالبس هنامالبس المناسبات المفهوم

تمارين رياضية و ألعاب حركية نشاط بدني

نلعب و نتعلم
يقيس مالبس باليد

(قياس غير معياري ) 
كوالجرسم حرهنا تلوين صلصال

+  نقرأ و نكتب 

نعد ونحسب
هنا( ز) قصة الحرف 

شكل و صوت الحرف 
(  ز) مواقع وكتابة الحرف 

هنا 

الصوت القصير( ز)حرف 

هناوالطويل 
(خيط) كتابة كلمة + 

(23)شكل العدد 
وكتابته( 23)مدلول العدد 

هنا

نلعب ونتعلم
تصنيف مالبس البنت 

هناوالولد 
هنا حياة دودة القز 

أكتشف المختلف

هنا( القفازات ) 

األضداد

هنا( متسخ + نظيف ) 

تصنيف أقمشة 

(خشن + ناعم ) 

القراءة الجهرية
(أختار مالبسي)كتاب 

القراءة الثالثة

يرتدي أرنوب) كتاب  

(مالبسه

القراءة الثانية

(أصنع ثوباً ) كتاب 

القراءة الثالثة

يرتدي أرنوب) كتاب  

(مالبسه

القراءة الثالثة

كتاب من اختيار المعلمة

هنا قصة مالبس العيد اللقاء األخير
ذات الرداء األحمر قصة 

هنا
هنا قصة القبعة الطائرة 

قصة أسماء ذات النطاقين

هنا

أنشودة مالبسي اللطيفة

هنا 

  
:األسبوع الثان 

.روابط المفاهيم خاصه بالمنصة كإثراء فقط: مالحظه 

https://www.youtube.com/watch?v=enICjyYd8JQ
https://www.youtube.com/watch?v=8PK85Bdj3Eo
https://www.youtube.com/watch?v=jERWxd9TqUg
https://www.youtube.com/watch?v=WoE4sL6b9LQ
https://www.youtube.com/watch?v=GTMYWmtLxGc
https://drive.google.com/file/d/18MP3VhK-ckpZ_ORWev3UcNkgCCQu8otn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=nCDe6oznGAs
https://www.youtube.com/watch?v=mQAp4i3otNE
https://www.youtube.com/watch?v=0aF91ZwZGJY
https://drive.google.com/file/d/1RN4zx65k-zi3FjRN17Q4wxV79AsPS-pJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IqpfiktCiXa8bYy8YcY05I8VbmU9M6II/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Fc4eKiF08HnAuVvz-aZkOeCHde14qCi2/edit?usp=sharing&ouid=109982074700166705181&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1N75z8Y_8gElDxFEpnehbRcZOZI4evSw9/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=wabN1s-9FpU
https://www.youtube.com/watch?v=h7JbrfAnh34
https://www.youtube.com/watch?v=6J-R3yFLB1w
https://www.youtube.com/watch?v=rctV5ihQDAY
https://www.youtube.com/watch?v=Url43MJwJvs
https://www.youtube.com/watch?v=8fe8AnZArjs


ز
هنا

:الكلمات البرصية لحروف الوحدة

(.صور + كلمات " ) نقرأ ونتعلم " الكلمات البصرية ُتعرض يوميًا على األطفال فرتة 

ط
هنا

https://drive.google.com/file/d/1Fpj1WdG2dKiKKl-ySA-Zrplhe3k59WB4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113hQ54Lj-KwvSXNE_QZmhdNCipMSIbfL/view?usp=sharing


هناخطوات القراءة اجلهرية خالل األسبوع 

:روابط كتب القراءة الجهرية 

(أصنع ثوبًا)
اهن

يرتديأرنوب)

(مالبسه بنفسه
اهن

(أختار مالبسي)
اهن

https://drive.google.com/file/d/1nhrNfH-yS460r-Z_io39_IN7piMH0NP1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15OKGitz5D_zpBoBcMHg-Jh3mFAz9iy2Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cdNc_nKJxtsr_BqtO_9-EXYdEOWuyNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GjRfH1bXasKhmwJ8x5xejmSvIo6szorS/view?usp=sharing


:خطوات اللقاء مع األطفال 

.السالم عىل األطفال /1
ي /2

.النشيد الوطن 
من هو ولي العهد/ من هو ملكنا/ما اسم وطننا ) التذكير بالوالء للوطن /3

(.ما لون علمنا / ما هي عاصمتنا/من هو مؤسس المملكة العربية السعودية 
.السؤال عن أحوالهم /4
.تفقد الحضور والغياب /5
.التذكير باليوم والتاريــــخ والسنة /6
( .ما دينك / من هو نبيك / من ربك ) التذكير باألصول الثالثة /7
.تالوة السور القرآنية /8
.دعاء الصباح والمساء /9
.التذكير باسم الوحدة /10



مهارات نظام نور

بية االسالمية مجال تعلم الير
(.قريش)يسمع سورة 



كير  عىل مهارة مسك القلم
.الير

.مساعدة الطفل عىل انجاز أوراق العمل

الحرص عىل تدريب الطفل عىل المهارات
.الكتابية

الحرص عىل متابعة الطفل ومراجعة جميع 
ي تعلمها خالل اليــــــــــــــــوم وذلك 

المهـــــارات النر
.بالرجوع ال الخطة المرسلة من ِقبل المعلمة

ي )التــــــــــــــــأكيد عىل دخول الطفل لمنصة
ي ( روضنر

 
ف

عد لمتابعة الدرس 
ُ
ي "المجموعة عن ب

"غير تزامن 
وتبليغ المعلمة بذلك حنر ال يحسب غياب 

ي المنصة 
 
للطفل ف

:توجيهات أولياء األمور 

4 1

5 2

6 ي سوف تقد3
ي المواضيع النر

 
م التحدث مع الطفل ف

.خالل األسبوع



تمنياتنا لكم بالتوفيق

https://drive.google.com/file/d/1_E6Ccve32zQx_85Y2Rsv13l19Db_Ja_z/view?usp=sharing



