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المفاهيم األسالمية 

واألجتماعية والمهارات 
 الحياتية

 العلومخبرة 
الرياضيات خبرة 

 والتصميم والتكنولوجيا
 خبرة اللغة العربية

 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

 
 التربية األسالمية

 
 يردد ويحفظ سورة اإلخالص  -

 

 

 

 مهارات العلوم

 -يقارن -يالحظ )
 يصنف( -يقيس

 أدوات لىع يتعرف-
 العلوم

) العدسة المكبرة، 
دورق،  الترمومتر،

 ميزان (

 ادوات يستخدم-
 المالحظة في العلوم

 والقياس والمقارنه
 .والتصنيف

 

 

 (1يتعرف علي العدد)
 

يتعرف علي الحرف) ب( وكلمات بها -
 صوت الحرف

  برتقال ( -حليب–بقرة  -دبي -)بطريق
 

تلوين في كتاب العربية  واجب
 الممتعة

 13ـ ص
 

 األحـــــــــــد

 .التربية األجتماعية 
 

  االساسية اإلحتياجات يحدد -  
 ، الملبس ، الغذاء) لالنسان
 .(المسكن

 تؤمن التي الطرق يعدد _
 ، العمل)  احتياجاتهم للناس

 .(والشراء البيع ، االنتاج

 (1يميز العدد)-
 يميز اللون األحمر-

 

 (بيميز حرف ) -
 يميز صور حرف -

 (ب)

 ) تمييز حرف الباء(  واجب
 ) ورقة عمل(         

 

 اإلثنيــــــــن

(1 )يمثل العدد-  

يربط بين رمز-  

 العدد والكمية التي تمثله
(1للعدد ) حركيةألعاب  -  

الهندسي الدائرة. يز الشكليم-  

 

 حرف شكليميز  -
موقعه  في  حسبحرف (ب)

 الكلمة
ب(للحرف ) حركيةألعاب  -  

 

 

 الثـــــالثــاء

 المهارات الحياتية
 السكب

سكب الحبوب من وعاء إلى        
     .اخر

سكب الماء من ابريق 
.الى اواني مختلفة   

 (1يكتب العدد)-
 

 كتاب يفواجب 
 صرقام األ حكايات

4 

 األربعــــــاء يكتب حرف الباء -

 القيمة
 التعاون-

 1مراجعة جميع مهارات العدد 

 مهارات  حرف الباءمراجعة جميع 
 في كتاب العربية الممتعة واجب

 16،17صـ

 الخميس

https://www.youtube.com/watch?v=KIWo0jEeqe8         المصحف المعلم سورة اإلخالص -1

  EHwk-=y12EWZhttps://www.youtube.com/watch?vمهارة سكب الماء    -2

 المواقع اإل لكترونية

 

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (24/9/2020_ 20/9/2020)  الثالثسبوع األ األولالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر
 المرشدة االكاديمية 

 عنبر لبنى

https://www.youtube.com/watch?v=KIWo0jEeqe8


Unit 1: Hello

Topic Vocabulary

Our Book characters:

(Adam, Baz, Tess, Pat, Jig)

KG1 WEEKLY PLAN

Term 1

Week 3 (21/09/2020-24/09/2020)

Letter A song

Writing letter Aa

Number one song

Circle shape song

Useful links:

Literacy

Numbers:

Dear parents,
-Please encourage your child to listen to the 

alphabet song.

-help your child to draw pictures or collect 

objects that start with letter a then make a 

video for him/her while talking about their 

work.

Let’s Cooperate

-Identify and recognize 

the letter (A/a) shape, 

its sound /a/, and some 

related words 
( apple, ant, ambulance, 

astronaut, arm, alligator)

Science enrichment period

My five senses 

Students will identify the 

five senses ( taste, smell, 

sight, hear, touch)

Please revise with your child pages ( 4-5 ) from  
First Friend class book

H.W

-Tuesday , Activity book, 
page (5)

- Thursday, Activity book,  
page (6) write letter a and 
colour the apple on the 
same page.

https://www.youtube.com/watch?v=hBAuIzZttP4
https://www.youtube.com/watch?v=n5gPlhG_d1E
https://www.youtube.com/watch?v=jwQ3eeu5o9g
https://www.youtube.com/watch?v=UeJKKui1LY0

