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المفاهيم األسالمية واألجتماعية 
 والمهارات الحياتية

 العلومخبرة 
الرياضيات والتصميم خبرة 

 والتكنولوجيا
 خبرة اللغة العربية

 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

 
 األسالميةالتربية 

 
 سورة الكوثر

 
 الكوثريردد سورة  -
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدة الماء
 

 ذكر مصادر الماءيست -     
 الماء حاالت يستذكر  -

 .الثالث

 .  يعدد استخدامات الماء -      -

 
 

 يستذكر األعداد -
 (6 -5-4-3-2-1-0) . 

 

وكلمات بها  د(حرف) ى يتعرف عل-
 صوت الحرف

 ( درج - دراجة –دجاجة  –ديك  –دب )
 

 كتاب العربية الممتعة واجب
 113صـ 

 األحـــــــــــد

 الهوية الوطنية وقصة االتحاد

 
 يعدد اإلمارات السبعة. -

يميز بعض عناصر دولة  -
رئيس الدولة  –اإلمارات )العلم 

 –العملة  –الزي  –العاصمة  –
 النشيد الوطني(.

 .يستمع لقصة اإلتحاد -
 

 (0-6األعداد من )ميز ي-
 .البنييميز اللون -

 

 (ديميز حرف ) -
 (ديميز صور حرف) -

 (  أللفا) تمييز حرف   واجب
 ) ورقة عمل(         

 

 اإلثنيــــــــن

(0-6)األعداد من يمثل -  

يربط بين رمز-  

 العدد والكمية التي تمثله
.لألعداد حركيةألعاب  -  

 

 ( د) يميز شكل حرف -
 ( ـد -د ) في الكلمةحسب موقعه  

(دلحرف ) حركيةألعاب  -  

 الثـــــالثــاء

 
 

 المهارات الحياتية
 

 
 العلمية القيام بالتجارب -

 ( 0-6يكتب ااألعداد ) -
الهندسي  يز الشكليم-

 النجمة.
 

 
 

 الداليكتب حرف  -
 
 
 

 األربعــــــاء

مراجعة جميع مهارات 
 (0-6لألعداد من )

حكايات في كتاب  واجب
 22 صـ األرقام

 
 الدالمراجعة جميع مهارات  حرف 

 في كتاب العربية الممتعة واجب
 119-118صـ

 
 الخميس

 أنشودة حرف الدال
 أنشودة األعداد

 روابط مفيدة
 

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (19/11/2020_ 15/11/2020) حادي عشرالسبوع األ األولالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

 المرشدة االكاديمية 

 عنبر لبنى

https://www.youtube.com/watch?v=h1LZ-7yfj1k
https://www.youtube.com/watch?v=F6IU1TCiRzU
https://www.youtube.com/watch?v=F6IU1TCiRzU


 

My classroom:  

( table , door, clock ,window , bin , chair, board) 

My things : 

(Pen , Pencil, rubber, bag, lunch box , pencil box , water bottle ). 

REVISION: UNIT 2 & 4 

 

 

 

 

Letter I song 

Writing letter Ii 

 

The Numbers song 

The shapes song 
 
 

Useful links: 

Literacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numbers: 

Science enrichment period 

My National Identity 

- To explore the UAE  culture and 

heritage  

- To identify the national symbols 

(flag, currency, clothes, food and 

landmarks) 

 

                 Please revise with your child pages ( 10,11 & 22,23)  
from  First Friend class book 

H.W 

Dear parents,  

Please play the  English book CD for 

your child to enable him/her to listen 

to the  theme vocabulary and repeat  

after the audio file. 

Let’s cooperate  

-Identify and recognize 

the letter (I/i) shape, its 

sound /i/, and some 

related words: 

(igloo, iguana, ink 

injection , insects ) 

  

Tuesday: worksheet, write 
numbers from 1 to 7 

Thursday: Activity book,  page (34) 
write letter Ii and colour the 
insect  on the same page. 

- Work sheet, write letters from   
(Aa to Ii ) 

     

Revise the numbers from 

To 

KG1 WEEKLY PLAN 

Term 1 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hBAuIzZttP4
https://www.youtube.com/watch?v=hBAuIzZttP4
https://www.youtube.com/watch?v=hBAuIzZttP4
https://www.youtube.com/watch?v=hBAuIzZttP4
https://www.youtube.com/watch?v=P56hZEhqFCw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xpM6EcggWcM
https://www.youtube.com/watch?v=uNNZRD1VNV0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=uNNZRD1VNV0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=jwQ3eeu5o9g
https://www.youtube.com/watch?v=g6Xt5b_tdSg
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0
https://www.youtube.com/watch?v=UeJKKui1LY0

