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جتماعي  لسمايي  ااإلالمفاهيم اإلخبرة 
 االمهارات الحياتي 

 خبرة اللغ  العربي  الرياضيات خبرة  العلومخبرة 

        
 المادة
 اليوم

 االتاريخ 

 التربي  اإللسمايي 
 
 .سورة الشمسيحفظ ـ 
 
 قصة سيدنا صالح عليه السالم -
 
  
 

 
 
 

 

 

 

يميز المجموعات  ـ 
 :الغذائية

 النشويات -

 الخضار و الفواكة -

 البروتينات -

الدهون و  -
 السكريات

 

يميز الغذاء  _
الصحي و الغير 

 .صحي

 

 

 

يسترجع األعداد -  

35-1من   

 

.مثيل األعداد بالمحسوساتي -  

 الشينحرف 
 االلستماع ا المحادث 

 قصة الحرف  -
 الحرف و أشكالهصوت تمييز  -

 .المختلفة
استخراج الكلمات التي تحتوي على  -
 لحرف والتعرف على معانيها.ا
يكتب شكل الحرف في بداية و ووسط  -

 .و آخر الكلمة

ــد
ــــ
ــــ
حـ
األ

 

 التربي  اإلجتماعي  االمهارات الحياتي 
 
 

المأكوالت التراثي  في دال  بعض يميز  -
 الثريد " –اللقيمات  –: "الهريس  االمارات

 
 10يجمع ضمن العدد   -

 الشينحرف 
 الصوتيات

 ز الحرف مع الحركات و المدود يمي-
 . الحرفيقرأ كلمات تحتوي -
يركب من الحروف و المقاطع كلمات  -

 مفيدة.
في كتاب العربية قراءة  واجب بيتي -

  130 ص 2الممتعة ج

ـن
ــــ
يـــ

إلثن
ا

 

 
 

 مسائل لفظية على الجمع -

 الشينحرف 
 يهارة الكتاب 

 بأشكاله المختلفة. الحرف كتابة  -
 مع الحركات و المدود الحرفيكتب  -
اء هذه". –ماء االشارة " هذا يتعرف اس-

ماثــ
ــــ
لثـ
ا

 

 القيم 
 

 تقدير نعمة الطعام

 
 يتعرف مفهوم الوقت -

 المساء " –الظهيرة  –" الصباح 

 الشينحرف 
 شاطىء البحر" صحيفتي : " على -

 : كتابة جملة االمالء ااجب بيتي
 "َشِرَب راشُد الَحليبَ "

رب
األ

ـاء
ــــ
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 برنايج الطفل القائد

 أقدر االختماف بين اآلخرين

 
 

 قراءة الوقت -
 واجب بيتي : ورقة عمل

 الشينحرف 
 يكتب جملة االمالء. -
كتاب العربية الممتعة واجب بيتي :  -
س .139ص  2ج

خمي
ال

 

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

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

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

 (5/3/2020_  3/2020/ 1  الثامن سبوعاأل الثانيالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

 سورة الشمس https://www.youtube.com/watch?v=jaTpuq9TOc8: اإللكترونيةالمواقع 
 

 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر

https://www.youtube.com/watch?v=jaTpuq9TOc8


Vocabulary 

Beach, bucket, 

spade, crab, sand, 

sandcastle, sea, 

shell, umbrella, towel 

 

Cross curricular 

integration 

Numbers count by tens 

(10- 70) color (pink)             

shape (heart) 

 

Letters and phonics: 

-Recognize the letter ( D d ) shape 

and sound /d/, and some related 

words ( dog, door, dad, donuts, 

dolphin, dinosaur, duck)  

Recognize –en family words                          

( pen , men , hen , ten , den ) 

 

Science Enrichment period 

To identify the four stages of the 

butterfly . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

KG2 WEEKLY PLAN 

Week 8 (1/3/2020 – 5/3/2020) 

Unit (7) 

0n holiday  

H.F.W 

and, at, we, are 

Structure:  

 Use the structure  

How many shells are there? 

There are 5 shells 

H.W:                                       
 Tuesday: H.F.W  H.W 

 Wednesday: Stick a picture of yourself on the beach and 

write about it.  

 Thursday: Write  letter “Dd” in the green book pages(8,9) 

Useful Links:         
Letter  D d song: 
https://www.youtube.com/watch?v=NqntSJGu1t0 

-en family 
 

 

Please follow up with your child review page (45) from First Friend class book 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NqntSJGu1t0

