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لسمايي  المفاهيم اإلخبرة 
جتماعي  والمهارات واإل

 الحياتي 
 العلومخبرة 

الرياضيات والتصميم خبرة 
 والتكنولوجيا

 خبرة اللغ  العربي 

        
 المادة
 اليوم

 والتاريخ 

 لسمايي التربي  اإل
 
 سورة قريش يردد ويحفظـ 
 . 7ص  

 
يتعرف على مظاهر -ـ 

 الطقس المختلفة

 طر,عاصف,)حار,بارد,ما
 ( مثلج

 

يكتشف أسباب تعاقب --
 الليل والنهار.

 

 

 

يتعرف على مظاهر -
 الفصول األربعة 

 

 

 

 

  ( 1ـ  100) العد منـ 

 

إلى  91يتعرف على األعداد من ) -
100)  

 91يميزمكانة اآلحاد والعشرات من -
100 إلى  

 القافحرف 
 قصة الحرف )استماع ومحادثه(. -
مع  وأصواته  هأشكال الحرف و تمييز -

 الحركات والمدود.
على استخراج الكلمات التي تحتوي  -

 .الحرف والتعرف على معانيها
 .الصحيح المسار متتبعا   الحرف كتابة -

ــد
ــــ
ــــ
حـ
األ

 

 
 
 

التربي  اإلجتماعي  والمهارات 
 الحياتي 

 
 عرف على مظاهريت - 

اإلستعداد  للتغيرات الموسمية 
،  للفصول األربعة ) الشتاء

الربيع ، الصيف ، الخريف ( 
 من خالل اللباس .

 
 
 

 
 
 يتعرف على العد بالعشرات . -

 القافحرف 
تمييز الكلمات التي تحتوي على  -

 الحرف وقراءتها.
 تكوين جمل على الكلمات شفهيا. -
 ترديد جملة الدرس. -
 114واجب بيتي قراءة ص  -

ـن
ــــ
يـــ

إلثن
ا

 

 
 
اني بالصور البي يتعرف على التمثيل-
 . 

 الحاءحرف 
 )استماع ومحادثه(. قصة الحر ف

تمييز الحرف و أشكاله  وأصواته مع  -
 الحركات والمدود.

استخراج الكلمات التي تحتوي على  -
 الحرف والتعرف على معانيها.

 .الصحيح المسار متتبعا   الحرف كتابة -

اء
ثــ
ـما
ــــ
الث

 
البياني  يتعرف على التمثيل-

 باألعمدة.

 الحاءحرف 
تمييز الكلمات التي تحتوي على  -

 الحرف وقراءتها.
 تكوين جمل على الكلمات شفهيا. -
 ترديد جملة الدرس. -

 كتابة كلمات اإلمالء واجب بيتي .
 172واجب بيتي قراءة ص  -

اء
ــــ
عــ
رب
األ

 

البياني باستخدام  يتعرف على التمثيل-
 جدول العالمات .

 جب بيتي ورقة عمل .وا-

 ايماء
 َحَمَل ُحساٌم َحقيبَة  

س  123، ص 183واجب بيتي ، ص 
مي
لخ
ا

 

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

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

 سبوعية للروضة الثانية ألة اطالخ

 (23/5/2019_  19/5/2019)   السادس سبوعاأل الثالثالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر
: سورة قريش  المواقع االلكترونية    

https://www.youtube.com/watch?v=xXT0LuNirSg 

 

 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر

https://www.youtube.com/watch?v=xXT0LuNirSg
https://www.youtube.com/watch?v=xXT0LuNirSg
https://www.youtube.com/watch?v=xXT0LuNirSg
https://www.youtube.com/watch?v=7eT-nJObcZE
https://www.youtube.com/watch?v=7eT-nJObcZE


Vocabulary      

Builder, doctor, 

farmer, firefighter, 

nurse, pilot, police 

officer, singer, taxi 

driver, teacher 

         

Letters and phonics:    

Recognize the letter ( Z z) sound , shape , and some 

related words (zip, zoo, zero, zebra zigzag)     

 Recognize (-un) family words (bun , sun , run , fun , 

gun) 

 

Cross curricular 

integration 

Numbers 10 – 100      

(counts by tens)            
All the colors                   

All the shapes  

Enrichment Science Period:                            

(Science and Social studies)     

Solar system to identify day and night. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KG 2 WEEKLY PLAN 

 Week 6 (19/5/2019 –23/5/2019) 

Unit (10) 

Jobs  

Spelling Test 

The bun is hot. 
H.F.W 

 ( is, isn’t, yes, No ) 
 Read and put in a sentence 

 

Structure:  

 Use the structure                                                  

Is he / she a doctor?                                     

Yes, he / she is.                                       

No, he / she isn’t. 

H.W:   

Monday: Copy the vocabs     

Tuesday : Spelling Test                                          

Wednesday: -un family worksheet  

 Thursday: Green book: page: 60-61                          

 

Useful sites:         

When I grow up song: https://www.youtube.com/watch?v=ajIxP6fDU7E   

-un family video: https://www.youtube.com/watch?v=H0HTnqIfD6c 

Letter Z z song: www.youtube.com/watch?v=HysVxhemAe4 

Please follow up with your child review pages ( 60-61-62-63 ) from  First Friends class book 

 

Topic Objective: 
 Ask about people and identify their jobs 

Value: 
 Being safe 


