
QM-115-F25 

 

 

 

 

 

 
 االجتماعيةو االسالميةالمفاهيم خبرة 

 والمهارات الحياتية
 العلومخبرة 

الرياضيات والتصميم خبرة 
 والتكنولوجيا

 خبرة اللغة العربية
 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

 التربية االسالمية
 

 يتعرف على مفهوم الرفق بالحيوان-
 

يميز السلوك الصحيح في التعامل مع 
 الحيوان.

 ردد حديث الرحمه.ي
من ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ) 

 .م(يَرحم ال يُرح
 .صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
 
 
 

من  4يذكر على األفل 
 حيوانات المزرعة.

 
 يميز عذاءها وفوائدها. -

 
يميز اصوات الحيوانات  -

 -ومسكنها

. 

 

 

 

 (8يتعرف علي العدد)
 
 

 
 

 
 

( وكلمات بها س يتعرف علي الحرف)-
 صوت الحرف

  (سلم -ساعة– سمكة -سيارة -سلحفاة)
 ()واجب بالدفتر

 

 األحد

 التربية االجتماعية .
يتعرف على أربعة من غرف المنزل 

 .ومحتوياتها.
 غرفة الجلوس -
 المطبخ -
 الحمام  -
 غرفة النوم -

 (8يميز العدد)-
 األخضريميز اللون  -

 

 (سيميز الحرف ) -
 الحرف يميز صور -

 (س)

 

 اإلثنيــــــــن

(8)يمثل العدد-  

يربط بين رمز-  

 العدد والكمية التي تمثله
(8ألعاب ادراكية للعدد ) -  

 

 يميز صور الحرف -
 (س)

(سألعاب ادراكية للحرف ) -  

 

 

 الثـــــالثــاء

 المهارات الحياتية
 االهتمام بالحيوانات

 (8يكتب العدد)-
 الهندسي يز الشكليم-

.المستطيل  

( في كتاب العربية سيكتب الحرف ) -
 الممتعة 

 األربعــــــاء

 القيمة
 الرفق بالحيوان

 (8أنشطة فنية للعدد )
 واجب بالدفتر

 (سأنشطة فنية للحرف )-
 واجب بالدفتر

 الخميس
 برنامج حقوق الطفل

 حقه في العيش في بيئة تراعي احتياجاته

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

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

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (1/2020/ 23_  19/1/2020)  الثانياألسبوع  الثانىالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

 https://www.youtube.com/watch?v=G3wp3z2xcaw : المواقع اإللكترونية
 فيديوعن الرفق بالحيوان

 
 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر



 

   

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      

 

 
KG1 WEEKLY PLAN 

Term 2 

Week 2 (19/01/2020   23/01/2020) 

Unit 8 

My Body 

Literacy 

   -Identify and recognize the letter (S/s) shape, its sound /s/, and some related words  

      (snake, snail, sky, sandwich, six, seven, sand, spaceship, star, starfish, sea, seahorse) 

 

  Cross curricular integration 

-Number:  8 

- Shape:    rectangle 

- Colour:    green 

     Values & everyday English 

 

-To understand everyday 

language used to play quietly.  
 

               Topic Objectives 

- Identify and count parts of 

the body. 

Science (Enrichment period) 

Farm animals 

-To investigate farm and to recognize at least 5 

farm animals and explain their importance 

 

  Structure 

I’ve got……… 

- I’ve got two hands 

- I’ve got ten fingers 
 

Useful links: 

Letter Ss song 

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

Q 

Writing letter Ss 

https://www.youtube.com/watch?v=7bdV4U1tsG

c 

H.W: 

 

- Wednesday:  

ABCs book, write letter Ss pages (47-48) 
 

-Thursday: practice book, write letter s 

 

 

Please revise with your child pages from ( 40-45 ) from  First Friend class book 

Let’s Cooperate 

Speaking Activity 

 

Please help your child to draw a 

picture of himself/herself and 

talk about it in the class using the 

structure ( I have got….) 

I have got two legs 

I have got 10  toes 

 

Topic Vocabulary 

(shoulders, arms, hands , 

fingers, legs, knees, feet, 

toes) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1orYZAoGgoQ
https://www.youtube.com/watch?v=1orYZAoGgoQ
https://www.youtube.com/watch?v=7bdV4U1tsGc
https://www.youtube.com/watch?v=7bdV4U1tsGc

