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الصف الثاني  -نموذج الجدول التعليمي رياض األطفال   

(ْيَجابِي  اإل لممن وقت التع  دقيقة  30-60 ) 
 

اال مثاال وحدا لجدول التعّلم يمكن أن  أدناه ليس نموذجومختلفة في الوقت الحالي، وال متميزةنحن ندرك أن جميع العائالت لديها مسؤوليات وتوقعات 
أداة دعم اختيارية وهذه فقط بطريقة تناسبك أنت وعائلتك.  طفلك. يرجى العلم أننا نشجعك على ترتيب يوم طفلكأثناء تنظيم يوم تأخذه بعين االعتيار 

.لموقت التعّ بالضغوط المرتبطه لتقليل   
، واألوقات دقيقة من وقت التعلم يوميًا 60حتى أدناه الوقت الموصى به  بخط عريضالمكتوبة  ر)مالحظة: تتضمن العناصلم نموذج قالب وقت التع  

: األخرى المدرجة تهدف إلى توفير فترات راحة اختيارية في وقت التعلم(  

 االقتراحات  النشاط  الوقت المقترح 

دقيقة  30  .اقراء كتاب بمفردك ● وقت القراءة 
بالغ مع شخص أاقر ● . 
الحروف واألصواتتدرب على  ● . 
لعبه/اقرأ لدمية ● . 

دقائق  10 لعبة التفتيشالعب  ● استراحة   . 
 .تمشى مع شخص بالغ ●
 .مارس الرياضه أو الرقص داخل المنزل ●

دقيقة  30  .أعمل على أنشطة الحزم معلمك ● وقت التع لم 
 .شاهد برنامج تعليمي على التلفزيون ●
 .أكتب قصه أو رساله الى شخص لم تره منذ فتره  ●

دقيقة  15  .أرسم، أدهن باأللوان، أو لون ● وقت االبتكار  
 .قم ببناء شيء مع ليغو أو مواد بناء أخرى ●
 .العب لعبه ●
أخبزأطبخ أو  ● . 
تمع الى موسيقى أو تغنى بأغنيهسا ● . 
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   6-3الصفوف  نموذج الجدول التعليمي

(ْيَجابِي  من وقت التع لم اإلساعات  2-3)  
 

اال مثاال وحدا لجدول التعّلم يمكن أن  أدناه ليس نموذجومختلفة في الوقت الحالي، وال متميزةنحن ندرك أن جميع العائالت لديها مسؤوليات وتوقعات 
أداة دعم اختيارية وهذه فقط بطريقة تناسبك أنت وعائلتك.  طفلك. يرجى العلم أننا نشجعك على ترتيب يوم طفلكأثناء تنظيم يوم تأخذه بعين االعتيار 

.لموقت التعّ الضغوط المرتبطه بلتقليل   

عملك األكاديمي بينهما. دراجمن الناحية المثالية ، نقترح استخدام أوقات الوجبات وأوقات النوم كإطار العمل الخاص بك ومن ثم ا  
من وقت التعلم ساعات  3ساعتين الى حتى أدناه الوقت الموصى به بخط عريض )مالحظة: تتضمن العناصر المكتوبة نموذج قالب وقت التع لم 

 يوميًا، واألوقات األخرى المدرجة تهدف إلى توفير فترات راحة اختيارية في وقت التعلم(

 االقتراحات  النشاط  الوقت المقترح 

دقيقة 30  .اقراء كتاب بمفردك ● وقت القراءة    
بالغ اقرأ مع شخص ● . 

انفسك وانت تقرأ كتابل فيديو قم بتسجيل ● . 

دقائق 10  قم بتمارين التمدد  ● استراحة   
 استمع الى الموسيقى ●

دقيقة 30 عمل على أنشطة معلمك / معلميكال ● وقت التع لم  . 

دقيقة 30 المجاالت الخاصةتكنولوجيا التعليم أو    لعبة أو نشاط تعليمي ● ● 
، تربيه البدنيةال العمل على الواجبات )الفن، الموسيقى، ●

  .الخ(

دقيقة 30  مارس الرياضة  ● وقت الفراغ   
 قم بالمشى أو بالتنزه  ●
 ألعب لعبة ●

دقائق 10  قم بتمارين التمدد  ● استراحه  
 استمع الى الموسيقى ●

دقيقة 30 المشاريع المدرسيةالعمل في  ● وقت مدرسي مرن    
 العمل على كتابة الواجبات ●

دقيقة 30  مارس الرياضة  ● استراحه  
 قم بالمشى أو بالتنزه  ●
 ألعب لعبة ●

دقيقة 30  العمل على أنشطة معلمك / معلميك ● وقت التع لم  
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   12-7الصفوف  نموذج الجدول التعليمي

(ْيَجابِي  من وقت التع لم اإلساعات  3-4)  
 

يمكن أن  اال مثاال وحدا لجدول التعّلم أدناه ليس نموذجومختلفة في الوقت الحالي، وال متميزةنحن ندرك أن جميع العائالت لديها مسؤوليات وتوقعات 
أداة دعم اختيارية وهذه فقط بطريقة تناسبك أنت وعائلتك.  طفلك. يرجى العلم أننا نشجعك على ترتيب يوم طفلكأثناء تنظيم يوم تأخذه بعين االعتيار 

.لموقت التعّ الضغوط المرتبطه بلتقليل   

عملك األكاديمي بينهما. دراجمن الناحية المثالية ، نقترح استخدام أوقات الوجبات وأوقات النوم كإطار العمل الخاص بك ومن ثم ا  
، من وقت التعلم يوميًاساعات  4الى  3حتى أدناه الوقت الموصى به بخط عريض )مالحظة: تتضمن العناصر المكتوبة نموذج قالب وقت التع لم 

 واألوقات األخرى المدرجة تهدف إلى توفير فترات راحة اختيارية في وقت التعلم( :

 االقتراحات  النشاط  الوقت المقترح 

ساعة واحده – دقيقة  30 وجبات خفيفة االفطار،  األكل   

ساعه واحده – دقيقة  45 التعلم: العمل األكاديمي األساسيوقت   العلوم، الرياضيات، الدراسات االجتماعية،  
فنون اللغه االنجليزية، الخ أو  

دقيقة 15 يمكنك المشي أو التمدد أو االستماع إلى  استراحه 
 .الموسيقى وما إلى ذلك

ساعه واحده – دقيقة  45  صفوفال/  الصفوف الخاصةوقت التعلم:  
 االختيارية

، الختربيه البدنيةالفن، الموسيقى،ال  

دقيقة 15 يمكنك المشي أو التمدد أو االستماع إلى  استر احه 
 .الموسيقى وما إلى ذلك

ساعه واحده – دقيقة  45 العلوم ، الرياضيات ، الدراسات االجتماعية  وقت التعلم: العمل األكاديمي األساسي 
، الخلتربيه البدنيةا ، أو  

ساعه واحده – دقيقة  30 وجبات خفيفة الغداء،  األكل   

ساعه واحده – دقيقة  45 العلوم ، الرياضيات ، الدراسات االجتماعية  وقت التعلم: العمل األكاديمي األساسي 
، الختربيه البدنيةال ، أو  

 


