
 قسن رياض األطفال – 1442العام الدراسي 

 السادة أولٌاء األمور 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 كل عام وأنتم بخٌر 

 بأتم الصحة والعافٌة مع من تحبون

 

 

 

 

 

وبعد التعلٌمات الصادرة من وزارة التعلٌم بشأن اعتماد التعلٌم 
 عن بعد لألسابٌع السبع األولى 

نود أن نحٌط عناٌتكم بخطط اإلدارة لفترة التعلٌم عن بعد والتً 
 سنبذل فٌها كل الجهد لتوفٌر أفضل ما ٌمكن لصغارنا



 ويبكس –زووم تقديم دروس البث المباشر باستخدام برنامج      
 (zoom-webx  )والتي سيتم من خاللها: 

تقدٌم حلقات القرآن الٌومٌة بأنصبة المسار المكثف أو العام بحٌث •
 –حلقة تحضٌر )ٌتمكن الطفل من اتقان الحفظ أثناء اللقاء من خالل 

 (حلقة تثبٌت النصاب

تقدٌم حلقات الحروف التفاعلٌة إلنجاز دراسة الحرف وكتابته أثناء •
 البث المباشر مع المعلمة

تقدٌم فترة اللقاء الترفٌهً والذي تعرض فٌه المعلمة لألطفال فقرة •
 -ألعاب ذكاء  –قصة ) ترفٌهٌة تفاعلٌة بهدف التروٌح وجذب الطفل 

 (الخ...

 

 لقسن رياض األطفال ( عن بعد)خطة التعلين اإللكتروني  



 دوجوكالس تفعيل منصة (classDojo ) للفصول

 :االفتراضية والتي تقدم المميزات التالية

 .حساب خاص لكل طفل داخل فصله•

 والفٌدوهاتحٌث ٌتم تحمٌل صور لعرض الدروس : قصة الفصل •

 المعززة للدرس وعرض صور انجازات األطفال عن بعد 

تتٌح للمعلم منح النقاط للطالب المتفاعلٌن لتعزٌز : حجرة الدارسة •

 المشاركة والتشجٌع

 .الرسائل النصٌة المباشرة بٌن األم و المعلمة أو اإلدارة•



 هويزات البرناهج

سٌتم تقدٌم البرنامج بترتٌب ٌقطع الرتابة لجذب الطفل على النحو •
 :التالً

 

 

 

تمكن  دوجومنصة كالس + استخدام برنامجً زووم المباشر •
عبر  مافاتهالطفل الذي لم ٌتمكن من الحضور تدارك جمٌع 

التً سٌتم تنزٌل جمٌع الدروس واألنشطة  دوجومنصة كالس 
 ..مستخدما رقمه السري.. عبرها لٌرجع إلٌها فً أي وقت

 

 حلقة قرآن 

 لقاء ترفٌهً 

 حلقة قرآن

 حلقة حروف وأرقام 



قدمت استراتٌجٌة التعلٌم المطروحة نموذجا تفاعلٌا حٌا خالل •

 عن بعد السابقة  التعٌمفترة 

 



 



سٌتم تغطٌة المناهج بحٌث نضمن خطة سلسة بعد العودة إن •
شاء هللا فٌكون الطفل قد عاد نسبٌا ألجواء التعلم والحفظ 

 وتهًء الستكمال الفصل حضورٌا بإذن هللا

 

سنكون على تواصل معكم فً متابعة المستجدات والشؤون •
 األخرى من تسلٌم الكتب والغٌاب وغٌر ذلك

 

ولكم جزٌل الشكر سائلٌن المولى أن ٌرفع الغمة وتعود نعمته •
 علٌنا بالصحة والعافٌة والحٌاة اآلمنة


