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جتماعي  لسمايي  ااإلالمفاهيم اإلخبرة 
 االمهارات الحياتي 

 العلومخبرة 
الرياضيات االتصميم خبرة 

 االتكنولوجيا
 خبرة اللغ  العربي 

        
 المادة

 اليوم
 االتاريخ 

 اجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف

ــد
ــــ
ــــ
حـ
األ

 

 لسمايي التربي  اإل
 

 للي  درس تسامح الرسول صلى هللا
 19وسلم ص 

 
 
 

جتماعي  االمهارات التربي  اإل
 الحياتي 

 
 تعرف للى شكلي-

 يف ثا  يوحد ما  يالمساكن قد
 ة.يئة الصحراويالب
 صنف المسكن حسبيان -

 ل لددهاالالغرف من خ
 ونولها.

 القيم 
 

الحفاظ للى البيئات التاريخية  -
 والطبيعية.

 برنامج الطفل القائد
Habit #3 put First Things 

First. 

  أنا ألرف اهمية الوقت.

 
ـ يتعرف على 

 الصحراء.
 

ـ يعدد بعض 
محتويات 

 -)رمل الصحراء
 نخيل(-جمل-واحة

 
ـ يصف الطقس 

 في الصحراء
) حار نهارا ، 

 بارد ليال (
 

ـ يذكر خصائص 
 الرمل

) اللون ، الملمس 
 ، الحركة(

ـ يميز بين رمل 
 الصحراء ) الجاف
ورمل الشاطئ 

 الرطب
   

 
 (19 -20و يكتب األلداد ) ميزي -

 بطريقة صحيحة
 يميز مكانتي اآلحاد والعشرات  -
واجب بيتي كتاب لالم األلداد  -

 43،  45ص 

 الفاءحرف 
 قصة الحرف )استماع ومحادث (. -
 وأصوات    أشكال الحرف و تمييز -

وكلمات  مع الحركات والمدود
 .الحرف

 المسار متتبعا   الحرف كتابة -
 الصحيح

 ترديد جملة الدرس. -
 60واجب بيتي قراءة ص  -

ـن
ــــ
يـــ

إلثن
ا

 

 
يطبق مهارة الجمع ضمن                  -

مستخدما  األلعاب  15العدد 
 اإلدراكية والحركية.

القراءة  للى كلمات  تطبيق مهارة -
 .الحروف السابقةتحتوي للى 

تركيب وتحليل كلمات بسيطة من  -
اء حروف أو مقاطع.

ماثــ
ــــ
لثـ
ا

 

يميز العدد السابق والعدد   -
 الالحق

 تطبيق مهارة التحدث  والكتابة - 
األولى لن  صحيفتيالكتابة في  -

 موضوع الفاكهة .
واجب بيتي كتابة كلمات اإلمالء  -

 في دفتر اللغة العربية.
ــــ
بعـ

ألر
ا

:
اء
ـ

 

 (1-20يسترجع األلداد من ) -
 يميزمفهوم سميك و رفيع -
 واجب بيتي ورقة لمل. -

 امالء -
 ( فيٌل ـ َرفََع ـ فادي) 

واجب بيتي كتاب العربية الممتعة  -
 68 – 69ص  األولالجزء 

س
خمي

ال
 

 )شفهي ( 22/11/2018تقويم التربية االسالمية لنهاية الفصل الدراسي األول يوم الخميس  -
  يماحظ  يماتالتقوالمراجعات و سيتم ارفاق محتوى التقويم في برنامج  -

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

 (22/11/2018_  18/11/2018)الحادي عشرسبوع األ األولالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

   https://www.youtube.com/watch?v=bVDSUWVT9fA:  ترونيةالمواقع اإللك  
قصة أبو بكر الصديق.     

 
 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر

https://www.youtube.com/watch?v=bVDSUWVT9fA


Vocabulary 

Catch, climb, draw, jump, 

kick, read, run, sing, 

throw, write. 

H.F.W 

we , the 

 

Literacy:  

Recognize the letter (E e ) shape and 

sound /e/ with some related words (egg, 

elephant, envelope, elf, exit, eggplant ) 

 

Cross curricular 

integration 

Numbers (27 - 28) 

color (Green)                  

shape (Rectangle)  

 

Enrichment period:( Science and Social studies) 

The Four Seasons: 

To identify the winter and spring seasons and 

the appropriate clothing for each season. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KG2 WEEKLY PLAN 

Week 11 (19/11/2018 – 22/11/2018) 

Structure:  

I can run, jump, kick, ……… 

I can’t read, write, catch, sing, ………. 

Unit (4) 

I can jump 

Journal Writing 

Students will write about 

actions they can do, please 

encourage your child to write a 

sentence using I can 

 

Topics:  

Talk about abilities. 

H.W: 
Monday: Structure (worksheet) 

 

Thursday: Green book, Letter ( E e ) pages 10, 

11 

Useful sites:         

Action words: youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg  

Letter Ee song https://www.youtube.com/watch?v=kzzXROKd-i0 

Please follow up with your child review pages ( 22– 23 – 24 – 25 – 26 - 27 )from  First Friend 

class book 


