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 االسالميةالمفاهيم خبرة 

والمهارات  االجتماعيةو
 الحياتية

 العلومخبرة 
الرياضيات والتصميم خبرة 

 والتكنولوجيا
 خبرة اللغة العربية

 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

 األحـــــــــــد اجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف

 التربية االسالمية
 ويحفظ سورة الكوثر يردد-

 
 
 

 التربية االجتماعية 
 الهوية الوطنية
 

 –يتعرف على علم اإلمارات 

يتعرف على اإلمارات  السبعة -  

يتعرف على عاصمة دولة -
 اإلمارات.

يتعرف على عملة دولة  -
 اإلمارات.

 المهارات الحياتية
والسبورة  الطاوالت تنظيف

  باستخدام الماء
 (مسح – فرك)
 

 القيمة
 االعتزاز بالهوية

 اءالم
 حاالت على يتعرف-

 .الماء 

 (غازية ‘سائلة ‘صلبة  )

 0-6مراجعة األعداد من  -
 0-6من يميز األعداد  -

 يميز اللون البني

 (ديميز الحرف )يتعرف و  -
 الحرفكلمات يميز  -

 (د)

  ( درهم -ديك– دجاجة -دودة -دبي)
 ()واجب بالدفتر

 اإلثنيــــــــن

0-6األعداد منيمثل -  

ن رمزيربط بي-  

 العدد والكمية التي تمثله
لألعداد من ألعاب ادراكية  -  

 

0-6 

 

 يميز صور الحرف -
 (د)

(دألعاب ادراكية للحرف ) -  

 

 

 الثـــــالثــاء

 0-6األعداد من يكتب -
 يميز الشكل الهندسي النجمة- 

 

( في كتاب العربية ديكتب الحرف ) -
 الممتعة 

 (د) للحرف فنية أنشطة-

 األربعــــــاء

 0-6لألعدادمن أنشطة فنية 
 واجب بالدفتر

 إمالء  
 ذ  (   -ت  -) ف

 واجب بالدفتر

 الخميس

 )شفهي ( 22/11/2018تقويم التربية االسالمية لنهاية الفصل الدراسي األول يوم الخميس  -
 مالحظة التقويماتالمراجعات و سيتم ارفاق محتوى التقويم في برنامج  -

 األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (11/2018/ 22_  18/11/2018)  الحادي عشر األسبوع األولالفصل 
 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

  https://www.youtube.com/watch?v=c0rCiQjUkUk: المواقع اإللكترونية
 ثر المصحف المعلم.سورة الكو

 
 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر

https://www.youtube.com/watch?v=c0rCiQjUkUk


 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KG1 WEEKLY PLAN 

Term 1 

Week 11 (18/11/2018 - 22/11/2018) 

Unit 5 

Shapes & Colours 

Literacy 

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

      ( igloo, iguana, insect, injection, ink) 

  Cross curricular integration 

-Number:  seven (7) 

- Shape:    star 

- Colour:    brown 

 

     Values & everyday English 

 

- To consider the importance 

of being  neat and tidy 

 

               Topic Objectives 

-To identify basic shapes 

-To identify colours 

 

          Science (Enrichment period) 

Water: To explore the water’s 3 
state of matter (Solid, Liquid, Gas) 

  Structure 

- It’s red 

- It’s a red square 

 

Useful links: 

Letter i song 

https://www.youtube.com/watch?v=P56hZEhqFCw 

Writing letter Ii 

https://www.youtube.com/watch?v=uNNZRD1VN 

 

H.W: 

-Wednesday: ABCs book, write letter 

(Ii)  

-Thursday, practice book, write letter i,  

  Letter i worksheet 
   

  

Please revise with your child these pages from ( 28- 29) in the First Friend class book 

Let’s Cooperate 

Dear parents please help 

your child to draw his/her 

favourite shape and 

colour it with his/her 

favourite colour, then 

encourage him/her to talk 

about it in the class. 

Topic Vocabulary 

Shapes & colours 

( circle, square, rectangle, 

triangle, red, blue, green ) 

Note:   English dictation on Tuesday 

- please help your child to practice on writing these letters ( E, e, F, f) 
(queen, quilt, quail, question, quiet, quack) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjct_vnu8reAhUDSxoKHdDSB4UQjRx6BAgBEAU&url=https://es.123rf.com/photo_14965377_ilustraci%C3%B3n-de-dibujos-animados-de-formas-geom%C3%A9tricas-b%C3%A1sicas-con-subt%C3%ADtulos-y-animales-personajes-de-histori.html&psig=AOvVaw1oHI72XBsTFbj8UHj0jGok&ust=1541961319783926
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