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 االسالميةالمفاهيم خبرة 

 والمهارات الحياتية االجتماعيةو
 العلومخبرة 

الرياضيات خبرة 
 والتصميم والتكنولوجيا

 خبرة اللغة العربية
 المادة        

 اليوم
 والتاريخ 

 االسالميةالتربية 
 نسب الرسول

لى ص)النبي نسب عن أساسية بيانات يذكر-
عمه ،  ه،و. )أمه ، أب(هللا عليه وسلم

 (تهمرضع
لى هللا ص) للرسول حبه عن يعبرباسلوبه-

 .(األمين الصادق) وصفاته(عليه وسلم

 
 .مراحل النمو.

يتعرف على مراحل -
 .نمو اإلنسان

 ولد – طفل - رضيع)
 (   كهل - شاب –

 

 

 

 

 

 

 (0يتعرف علي العدد)
 

( وكلمات بها فيتعرف علي الحرف) -
 صوت الحرف

  ( فأر -لفلف– الفجيرة -فراشة -فيل)
 ()واجب بالدفتر

 

 األحـــــــــــد

 . االجتماعيةالتربية 
 األسرة -

 (العائلة شجرة على التعرف) 
.األسرة معنى على يتعرف أن-  
أفراد  من مهم جزء أنه يستنتج -

.بها ويعتز  األسرة  

 والتعاون المشاركة قيم يناقش-
.األسرة أفراد تجاه واالحترام  

 

 (0يميز العدد)-
 زرقاأل ميز اللون ي-

 

 (عليفحرف )اليميز  -
 مروحة الحروف

 حرفاليميز صور  -
 (ف)

 قراءة الحرف مع الفتحة

 اإلثنيــــــــن

(0)يمثل العدد-  

يربط بين رمز-  

 العدد والكمية التي تمثله
(0ألعاب ادراكية للعدد ) -  

.مربعالالهندسي  يز الشكليم-  

 

 حرفاليميز صور  -
 (ف)

(فألعاب ادراكية للحرف ) -  

 

 

 الثـــــالثــاء

 المهارات الحياتية
  

نفسهم وممتلكاتهم.األطفال باعناية   

 (0)يكتب العدد-
 في كتاب عالم األعداد

العربية ( في كتاب فحرف )اليكتب  -
  الممتعة

 األربعــــــاء

 القيمة

  احترام الكبير
 (0للعدد )أنشطة فنية 

 واجب بالدفتر

 (فلحرف )لة فنية أنشط-
 واجب بالدفتر

 الخميس

 بوك فيس اإلجتماعي التواصل موقع علي صفحتنا خالل من أنشطتنا علي اإلطالع يمكنكم

 ((AI-Rasheed-Al-Saleh-school-kindergarten) الرابط
 مالحظة

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (10/2018 /18_  14/10/2018)  لسادساسبوع األ األولالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

 https://www.youtube.com/watch?v=8NiNSFaVRBc  : المواقع اإللكترونية

 
 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      

 

KG1 WEEKLY PLAN 

Term 1 

Week 6 (14/10/2018 - 18/10/2018) 

Unit 2 

My Classroom 

Literacy 

   -Identify and recognize the letter (D/d) shape, its sound /d/, and some related words  

      ( duck, dog, dinosaur, dolphin, donut, dad, drum, doll, diamond ) 

  Cross curricular integration 

-Number:  four (4) 

- Shape:    square 

- Colour:    blue 

 

     Values & everyday English 

 

-to respond appropriately to 

the teacher  

 

               Topic Objectives 

- To identify common 

classroom objects 

 

          Science (Enrichment period) 

Five senses:  

 to identify and learn about the sense of 

taste and touch  

  Structure 

    - What is this? 

    - It is a … 

 

Useful links: 

Letter Dd song 

https://www.youtube.com/watch?v=NqntSJGu1t0  

Writing letter Dd 

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

H.W: 

 

-Wednesday: ABCs book, write letter (Dd) pages 

 ( 12 - 13 ) 

 

-Thursday, practice book, write letter d 

 

 

Please revise with your child pages from ( 10 - 15) from  First Friend class book 

Let’s Cooperate 

Speaking Activity 

This week we are starting  

(take home teddy) activity, 

please encourage your child to 

keep speaking in English so he 

can take Teddy Home on 

Thursday 

Topic Vocabulary 

Classroom objects: 

(cupboard, picture, clock,   

table, bin) 

Note:   our sight words for this week are ( what, is) 

- please help your child to practice on memorizing these sight words at home. 
(queen, quilt, quail, question, quiet, quack) 

https://www.youtube.com/watch?v=NqntSJGu1t0
https://www.youtube.com/watch?v=-

