
 25/6/2015إلى  21/6/2015

WeDo 

KG 1 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) م 1.30 حدألا 21/6/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 االثنين 22/6/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 الثالثاء 23/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 األربعاء 24/6/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 الخميس 25/6/2015 5

تم تصميم هذا البرنامج ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح 

األطفال  ى. سوف يكون لدWeDoوالتعلم، وذلك باستخدام الروبوتات 

الفرصة لبناء الحيوانات البرية، وتعلم المفهوم األساسي للروبوتات، 

ألنها تعلم كيفية برمجة وتشغيل  ؛واستكشاف مجاهل ما وراء مخيلتهم

 .إبداعاتهم

 

  



 2/7/2015إلى  28/6/2015

WeDo 

KG 2 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) م 1.30 حدألا 28/6/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 االثنين 29/6/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 الثالثاء 30/6/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 األربعاء 1/7/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 الخميس 2/7/2015 5

تم تصميم هذا البرنامج ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح 
 ى. سوف يكون لدWeDoوالتعلم، وذلك باستخدام الروبوتات 

األطفال الفرصة لبناء الحيوانات البرية، وتعلم المفهوم األساسي 
ألنها تعلم كيفية  ؛للروبوتات، واستكشاف مجاهل ما وراء مخيلتهم

 .برمجة وتشغيل إبداعاتهم

 
 

  



 9/7/2015إلى  5/7/2015

WeDo 

KG 3 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) م 1.30 حدألا 5/7/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 االثنين 6/7/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 الثالثاء 7/7/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 األربعاء 8/7/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 الخميس 9/7/2015 5

تم تصميم هذا البرنامج ليحصل الطفل على مزيج مثالي من 

. سوف WeDoالمرح والتعلم، وذلك باستخدام الروبوتات 

األطفال الفرصة لبناء الحيوانات البرية، وتعلم  ىيكون لد

المفهوم األساسي للروبوتات، واستكشاف مجاهل ما وراء 

 .ألنها تعلم كيفية برمجة وتشغيل إبداعاتهم ؛مخيلتهم

 

  



 30/7/2015إلى  26/7/2015

WeDo 

KG 4 

 الزمنية الفترة المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) م 1.30 حدألا 26/7/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 االثنين 27/7/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 الثالثاء 28/7/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 األربعاء 29/7/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( م 1.30 الخميس 30/7/2015 5

تم تصميم هذا البرنامج ليحصل الطفل على مزيج مثالي من المرح 

األطفال  ى. سوف يكون لدWeDoوالتعلم، وذلك باستخدام الروبوتات 

الفرصة لبناء الحيوانات البرية، وتعلم المفهوم األساسي للروبوتات، 

ألنها تعلم كيفية برمجة وتشغيل  ؛واستكشاف مجاهل ما وراء مخيلتهم

 .إبداعاتهم

 

  



 28/5/2015إلى  24/5/2015

WeDo 

KG 5 

 الفترة الزمنية المكان الموعد اليوم التاريخ م

 دقيقة 90 (جقاعة ) ص 10.00 حدألا 24/5/2015 1

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 االثنين 25/5/2015 2

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الثالثاء 26/5/2015 3

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 األربعاء 27/5/2015 4

 دقيقة 90 قاعة )ج( ص 10.00 الخميس 28/5/2015 5

تم تصميم هذا البرنامج ليحصل الطفل على مزيج مثالي من 

. سوف WeDoالمرح والتعلم، وذلك باستخدام الروبوتات 

يكون لدى األطفال الفرصة لبناء الحيوانات البرية، وتعلم 

مجاهل ما وراء المفهوم األساسي للروبوتات، واستكشاف 

 ألنها تعلم كيفية برمجة وتشغيل إبداعاتهم. ؛مخيلتهم

 

 


