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المفاهيم اإلسالمية واإلجتماعية خبرة 
 والمهارات الحياتية

 خبرة اللغة العربية الرياضيات خبرة  العلومخبرة 

         
 المادة
 اليوم

 والتاريخ 

 التربية اإلسالمية
 

 يتعرف مفهوم بر الوالدين -
 يعدد أساليب بر الوالدين -

 
 
 

 

 مراحل نمو يميز-
 .  النبات

 

 

احتياجات يُعّدد -
 النبات .

 

 

أهمية  يتحدث عن -
في  حماية البيئة 

 .حياتنا 

 

 

 

(.20-19ز األَعداد ) يُمي   -  

العدد و الكميَّة التي  بط بينيرَ  -
 تمث لهُ.

( .20-19األعداد ) يكتب  -  

-واجب بيتي : كتابة العدد)20-19( 
في كتاب عالم األَعداد ص )51-

.)52 

 لدالاحرف 
 االستماع و المحادثة

 .قصة الحرف  -
أشكاله  الحرف دال وز صوت يُمي   -

 المختلفة.
على  ج الكلمات التي تحتوييستخر -

 على معانيها.ف عرَّ يتالحرف و
 ينسخ الكلمات التالية : :واجب بيتي

 ة  اجَ ردَ  - ْفتَرُ دَ  –دودة 

ــد
ــــ
ــــ
حـ
األ

 

 
 التربية اإلجتماعية والمهارات الحياتية

يتعرف قصة علم دولة االمارات العربية  -
 المتحدة

يتعرف مفهوم العلم )رمز الدولة ،عنوان  -
 زتها و قوتها(هيبتها ، و ع  

واجبه تجاه علم دولة يميز الطفل  -
 االمارات الحبيبة

 .يعدد ألوان علم االمارات و يذكر دالالتها
 
 

 

يُمي ز مكانتي اآلحاد و العََشرات في -
  (.20-19األَعداد )

يطبق بعض المهارات الرياضي ة -
 (.20-19األَعداد ) على

 دالالحرف 
 الصوتيات

  .ز الحرف مع الحركات و المدودي  يُم-
 .دالالكلمات تحتوي على حرف  يقرأ-
قراءة في كتاب العربية : واجب بيتي -

 . (154ص ) 1الممتعة ج

ـن
ــــ
يـــ
إلثن
ا

 

 

باستخدام خط األعداد ضمن  يجمع -
5العدد   

 

 دالال حرف
 مهارة الكتابة

 بأشكاله المختلفة. دالالحرف  يكتب -
مع الحركات و  دالالحرف  يكتب -

اء المدود.
الثــ

ــــ
لثـ
ا

 

 القيمة
 

 
 حماية البيئة

 يُميِّّز العدد الّسابق و العدد الالحق -
تدريبات حركية على العدد السابق  -

 . و الالحق

 دالالحرف 
  

 يُكون جملة بسيطة من ثالث كلمات -
ـاء 

ــــ
بعـ
ألر
ا

 
يميز بين مفهومي ثقيل و خفيف. -  

يقارن بين شيئين مستخدما  -
خفيف( –الكلمات )ثقيل   

 

 إمالء
 )َدَرُج - يَـُد _ ُدُب (

 
 واجب بيتي في كتاب العربية الممتعة -
 (611ص )  1ج 

س
خمي

ال
 

 حرف الدال  -      

روابط     مراحل نمو النبات -
  مفيدة

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

لالفصل   (19/11/2020_  15/11/2020 الحادي عشر األسبوع األَوَّ

 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر
 المرشدة االكاديمية 

 عنبر لبنى

 

https://www.youtube.com/watch?v=h1LZ-7yfj1k
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI


Unit 4: I can Jump 

    Topic Vocabulary 
   Catch, climb, draw, jump, kick, read, run, sing, throw , and write 

H.F.W: :   

 can , can’t 
Spelling Test on Thursday for group2 

          I am , is ,are 

 

KG2 WEEKLY PLAN 

Term 1 

Week 11 (15/11/2020-19/11/2020) 

 

 

 

 

Numbers 1-30 song 

Action verbs song 

Letter E e song 

Digraph th 

 

 
 

Useful links: 

Literacy 

 

 

 

 

Monday:  copy the theme (I can jump) 

vocabs in your English Practice Book. 

Tuesday: First Friends (Activity Book) 

page 27 

Wednesday: H.F.W Worksheet 

 Thursday  Write letter E e  in the 

green book. 

 

Cross Curricular Integration: 
Numbers: ( 27 – 28) 

 

Color:  Green 

 

Shape: Rectangle 

 

Dear parents, 

Encourage your child to collect some objects 

start  with letter Ee and talk about them . 

Take a video  of her/him and send it to the 

teacher.. 

Let’s Cooperate 

-Recognize the letter( Ee) shape , 

Sound  /e/and some related words 

( egg , elephant , envelope , ear , 

eggplant ,elf ) 

-Recognize the digraph /th/ and the 

related words ( throw , thumb , bath , 

thick , thin) 

Science: 
The world of plants 

-To identify the needs of the plant 

(sunlight, water , soil and air) 

 

 

 

Homework: 

Please revise with your child pages (22 -23 -24-25-
26-27)  from  First Friends class book 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs
https://www.youtube.com/watch?v=W-GSgCD0luI
https://www.youtube.com/watch?v=W-GSgCD0luI
https://www.youtube.com/watch?v=W-GSgCD0luI
https://www.youtube.com/watch?v=W-GSgCD0luI
https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE
https://www.youtube.com/watch?v=beaUUPPUT2Y
https://www.youtube.com/watch?v=beaUUPPUT2Y
https://www.youtube.com/watch?v=beaUUPPUT2Y
https://www.youtube.com/watch?v=beaUUPPUT2Y
https://www.youtube.com/watch?v=o3INXFPrfJM
https://www.youtube.com/watch?v=o3INXFPrfJM
https://www.youtube.com/watch?v=UeJKKui1LY0

