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 االجتماعيةو االسالميةالمفاهيم خبرة 

 والمهارات الحياتية
 خبرة اللغة العربية الرياضيات خبرة  العلومخبرة 

 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

 
 االسالميةالتربية 

 
 والنوم اإلستيقاظ عاءويحفظ د ديرد -
 

الغذاء واحتياجات الكائن 
 الحي

 (4يتعرف علي العدد)
 (4)يميز العدد-

 يميز اللون  األصفر-

( تيتعرف علي الحرف) -
 وكلمات بها صوت الحرف

 -تفاح– توت -تمر -إمارات)
  (تين

 ()واجب بالدفتر
 

 األحـــــــــــد

 
 . االجتماعيةالتربية 

 
 الذي بالحى المهمة  األماكن على يتعرف
 .فيه  يعيش

 ، المستشفى ، المسجد ، المدرسة) 
 (.الحديقة النادي،

(4)ثل العدديم-  

يربط بين رمز-  

 العدد والكمية التي تمثله
(4ألعاب ادراكية للعدد ) -  

.المثلثالهندسي  يز الشكليم-  

 وموقعه  (تحرف )اليميز  -
 حرفاليميز صور  -

 (ت)

 قراءة الحرف مع الفتحة

 اإلثنيــــــــن

 الثـــــالثــاء رحلة مدرسية

 المهارات الحياتية
 
المائدة اداب  
الطعام ادوات واستخدام  

 (4)يكتب العدد-
 

( في كتاب تحرف )اليكتب  -
  العربية الممتعة

 األربعــــــاء

 القيمة
 الصحي الغذاء أهمية تقدير

 حقوق الطفل
 حق الطفل في الرعاية الصحية

 (4أنشطة فنية للعدد )
 واجب بالدفتر

 (تلحرف )لأنشطة فنية -
 واجب بالدفتر

 الخميس

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

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

 د( –ج  -ب  -) أ  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (10/2019/ 24_  20/10/2019)  السابعاألسبوع  األولالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

   https://www.youtube.com/watch?v=LzhOcaT9lWM : المواقع اإللكترونية

 
 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر

https://www.youtube.com/watch?v=LzhOcaT9lWM
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KG1 WEEKLY PLAN 

Term 1 

Week 7 (20/10/2019 - 24/10/2019) 

Unit 3 

My Toys 

Literacy 

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

      ( fish, frog, flag, fingers, face, feet, fireman ) 

  Cross curricular integration 

-Number:  five (5) 

- Shape:    triangle 

- Colour:    yellow 

 

     Values & everyday English 

 

-to consider the 

importance of sharing  

 

               Topic Objectives 

- To identify toys 
 

 

          Science (Enrichment period) 

- To identify the main parts of the 

body (hands, eyes, nose, mouth , 

ears, hands ) 
 

  Structure 

    - This is my car 

    - This is your train 

 

Useful links: 

Letter F song 

https://www.youtube.com/watch?v=oT5Rzwj1xdw 

 Writing letter Ff 

https://www.youtube.com/watch?v=WI51b575jR8 

H.W: 

 

-Wednesday: ABCs book, write letter (Ff)  

 

-Thursday, practice book, write letter f 

  

- Worksheet on the practice book. 

 

Please revise with your child pages ( 16 - 17) from  First Friend class book 

Let’s Cooperate 

Outside Activity 

Please help your child 

to bring his favourite 

toy on Thursday. We 

are ending our theme 

with free play outside 

activity  
 

Topic Vocabulary 

MY toys 

(teddy bear, doll, ball, car,  

train) 

Note:   English dictation on Tuesday 

- please help your child to practice on writing these letters ( A, a, B, b) 
(queen, quilt, quail, question, quiet, quack) 

https://www.youtube.com/watch?v=oT5Rzwj1xdw
https://www.youtube.com/watch?v=WI51b575jR8

