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واء - ر عن ال  تج

 يسترجع مكون األعداد من
 1-5 

 

 ومحادثه()استماع  جيالسرد قص حرف  -
واشكاله مع  جيالالتعرف ع حرف  -

 الحركا والمدود 
ما التي تحتو ع حرف  - استخراج الك
 من القص  جيال
ما -  قراءة بعض الك
 

دعاء الصباح حفظ 
 والمساء ص 

 

 ــــــداألحـــــ

 6تمييز مكونا العدد 

واشكاله مع  جيالاسترجاع حرف  -
 الحركا والمدود 

ما التي تحتو ع حرف تم - ييز الك
 . جيال
ما - التي تحتو ع الحركا  تمييز الك

 والمدود

 ــــناإلثنيــــ

ي الجمع  عم
 مقارن األعداد بإستخدا إشارة
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واشكاله مع  جيالاسترجاع حرف  -
 الحركا والمدود 

 
ما - يل بعض الك  تح

 الثـــــالثــاء

مسائل جمع بسيط ضمن العدد 
  

  -تمييز مدلول األعداد 

 ــاءاألربعــــ إستماع ومحادث

  – يسترجع االعداد  
 النمط  اكمال

 

 صحيفتي 
 الكتاب االبداعي

ميس  ال

ي موقع التواصل اإلجتماعي فيس بوك ي أنشطتنا من خالل صفحتنا ع  يمكنك اإلطالع ع

 مالحظ (AI-Rashed-Al-Saleh-school-kindergartenالرابط )

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

 (/ /_  //) سسادالسبوع اال

ي  دي رشد االك  ال

ر نى عن  ل

ني واقع اإللكتر  دعاء الصباح والمساء    be.comhttps://www.youtu:  ال

 

https://www.youtube.com/


Vocabulary      

cold , hot,                  

happy , sad,                   

hungry , thirsty , shy 

scared, tired , sleepy       

Literacy:  

Recognize the letter (S s) 

Sound and shape with some related 

words (star, sun , sand , sad , spider) 

 

Cross curricular 

integration 

Numbers (25 - 26) 

color (Green)                  

shape (Square)  

 

Enrichment period:( Science and Social studies) 

To know about air, its importance in 

our life and its properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KG2 WEEKLY PLAN 

Week 6 (22/10/2017 – 26/10/2017) 

Structure:  

Are you cold, hot, happy, sad , ……? 

Yes, I am / No, I am not 

Unit (3) 

My Feelings 

H.F.W: Are, you, Iam  

Please help your child to read these 

words and use them in correct 

sentences.  

Topics:  

Talk about feelings  

Ask about other people’s feelings 

 H.W: 

Thursday: Green Book Pages 44, 45 

Useful sites:         
Feelings and emotions song 

www.youtube.com/watch?v=xRlTTSpGUx4 

Letter S song 

https://www.youtube.com/watch?v=1orYZAoG

goQ 

Please follow up with your child review pages ( 16 – 17 ) from  First Friend class book 

http://www.youtube.com/watch?v=xRlTTSpGUx4

