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 االجتماعيةو االسالميةالمفاهيم خبرة 

 والمهارات الحياتية
 العلومخبرة 

الرياضيات والتصميم خبرة 
 والتكنولوجيا

 خبرة اللغة العربية
 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

 التربية االسالمية
 شهر رمضانمظاهر 

 يردد ويحفظ حديث فعل الخير - 
ه قال رسول هللا )من دل على خير فل

 مثل أجر فاعله(
يستنج اهم الهدايات النبوية التي  - 

 النباتات   الخيرفعل يتضمنها حديث 
 

 يتعرف على أجزاء النبات  
 أوراق ( –ساق  –) جذر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األحـــــــــــد اجازة بمناسبة عيد الفصح المجيد

 
 التربية االجتماعية

 المهن )البناء والمهندس (
البناء مهنة يتعرف على  -

 والمهندس  

 ةأدوات مهنويميز مالبس  -
 البناء والمهندس

البناء والمهندس يستنتج اهمية مهنة 
 في حياته

 17يتعرف ويميز العدد  -

 

 

(، وكلمات هـ)الهاءيتعرف ويميز حرف -
،  هدهد ،  هديةبها صوت الحرف )

 هالل ، هرة(. ،هرم
يذكر كلمات تحتوي على صوت -

 الحرف
 دفترواجب في ال

 اإلثنيــــــــن

 17ويكتب العدد يمثل  -
 سوداللون األيميز  -- 

 واجب بالدفتر
--  

  موقع الحرف داخل الكلمةيميز -
    ) أوله ، اخره(

 ( )هـيكتب حرف 
 الثـــــالثــاء

 المهارات الحياتية
  

 ري النباتات
 18العدد يتعرف ويميز   -

. 

 
يتعرف ويميز حرف الجيم )ج(، -

وكلمات بها صوت الحرف )جمل ، 
 جزر ، جرس ، درج ، جبن(

يذكر كلمات تحتوي على صوت -
 الحرف

  واجب في الدفتر

 

 األربعــــــاء

 القيمة
اصحاب المهن المختلفةاحترام   18العدد  يمثل ويكتب 

 الهاللالهندسي  يز الشكليم-
 واجب بالدفتر 

 ف داخل الكلمة يميز موقع الحر-
 ) أوله ، اخره(

 ( جيكتب حرف )

 الخميس

 أنشطتنا من خالل صفحتنا علي موقع التواصل اإلجتماعي فيس بوك ىيمكنكم اإلطالع عل
 مالحظة ((AI-Rashed-Al-Saleh-school-kindergartenالرابط )

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (25\4\2019_ 21\4\2019) الثانيسبوع األالثاني راسي الفصل الد

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

 أغنية المهن:المواقع اإللكترونية
https://www.youtube.com/watch?v=OTGt5dE3ivU  المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر



 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      

 

 

KG1 WEEKLY PLAN 

Term 3 

Week 2 (21/04/2019   25/04/2019) 

Unit 8 

My Family 

Literacy 

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

   (umbrella, up, upside-down, upstairs, under, underwear, underwater, uncle) 

  Cross curricular integration 

-Number:  15 

- Shape:    crescent  

- Colour:    black 

     Values & everyday English 

 

-to understand everyday 

language used to respect 

your elders  
 

               Topic Objectives 

- to identify family members 

          Science (Enrichment period) 

Introduction to dinosaurs: 

What are dinosaurs? To identify the features of a 

dinosaur and to compare them to other types of 

dinosaurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBaiG_7f7GQ 

  Structure 

To talk about my family 

 

- He is my brother 

- She is my sister 

Useful links: 

Letter U song 

https://www.youtube.com/watch?v=yWiRgOuaS84 

 

Writing letter Uu 

https://www.youtube.com/watch?v=0gosWhkMwf8 

 

H.W: 

 

- Wednesday : ABCs book, write letter U u pages 

 (54 – 55) 

 

-Thursday: practice book, write letter u 

                   

Please revise with your child pages from ( 52 -  57 ) from  First Friend class book 

Let’s Cooperate 

Reading activity 
 

Please keep practicing 

with your child on 

reading the words for the 

English Reading 

Competition. 
 

Topic Vocabulary 

 

(mum, dad, brother, sister) 

Note:    

- please help your child to practice on writing his/her name. 
(queen, quilt, quail, question, quiet, quack) 

https://www.youtube.com/watch?v=RBaiG_7f7GQ
https://www.youtube.com/watch?v=yWiRgOuaS84
https://www.youtube.com/watch?v=0gosWhkMwf8

