kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 10/ 2 / 2019

إلــى

14/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :األول ( أ )
انتزتٍح اإلصاليٍح

انًادج

انهغح انعزتٍح

English
To talk about things they like/don’t like
To identify vowels.

َىاتج انتعهى
ٌ -1عثز عٍ حثّ ألصزتّ
ٌ -2ضتُتج طفاخ انزصىل (ص)

أٌ ٌقزأ قزاءج جهزٌح طحٍحح

? Reading : Anchor / Who will play with me
Pages 83-87

انــٍـــىو
Writing : Anchor/ Pages 70-71

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

اختثار انتقىٌى األول

واجة
طفً

Bridge To Success Learner’s Book
Pages 116-117
Bridge To Success
Activity Book Page 110

قزاءج طـ 97و 98يٍ كتاب انطانة

Bridge To Success Learner’s Book 118-119

انقزاءج واجة ٌىيً

Collect Pictures of things you like/don’t like

تجزٌذ حزف انفاء

Bridge To Success Learner’s Book 120-121

حم تذرٌثاخ حزف انفاء يٍ كتاب انُشاط

Bridge To Success
Activity Book Page 113

يتاتعح حزف انفاء

Writing about food they like/don’t like to eat
Worksheet

واجة

قزاءج انذرس

Complete the worksheet at home

طفً

................................................................

واجة

...........................................................

واجة
طفً
واجة
طفً

انٍىو األول :
طفًٌ :تثع أحة أصزتضً
تٍتً - :
انٍىو انخاًَ:
طفً  :انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى ) فً رعاٌح جذِ
تٍتً :واجة ص 42أشارك تفكزتً
انٍىو انخانج :
طفًٌ :تثع درس انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى)
تٍتً  :واجة ص45-44

-------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( أ )
انعهىو

انًادج
َىاتج انتعهى

ٌتعزف عهى انفظىل االرتعح
ٌزتة انفظىل االرتعح

انزٌاضٍاخ

اصتخذاو قطع انُقذٌح نهعذ
كتاتح االعذاد

انذراصاخ االجتًاعٍح

انتزتٍح األخالقٍح

ٌضتكشف يهٍ يٍ انعانى
ٌتعزف عهى انًهُح انًضتقثهٍّ

ٌضتكشف كٍفٍح تأنٍف انقظض

انــٍـــىو

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انزتٍع ص 272

 11فهىس تاصتخذاو انقطع انُقذٌح يٍ ص -365
367

واجة

احضار طىر عٍ فظم انزتٍع

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انظٍف ص 274

انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها يٍ ص - 371
372

واجة

احضار طىر عٍ فظم انظٍف

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء درس فً انظف

طفً

انحم فً انكتاب ص 277

اكًال درس انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها ص
374- 373

واجة

حم ص 276

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انخزٌف ص 284
ص 286

اختثار انتقىٌى األول

واجة

احضار طىر عٍ فظم انخزٌف وانشتاء

--------

طفً

انحم فً انكتاب ص 289

-------------

واجة

درس يهٍ يٍ انعانى
انىاجة طفحح 43
درس أحة اٌ اكىٌ
انىاجة طفحح45

درس تأنٍف قظظُا انخاطح
انىاجة  :تأنٍف قظح خاطح وحفظها فً يهف
انتزتٍح االخالقٍح

حم ص 288

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 10/ 2 / 2019

إلــى

14/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :األول ( ب )
انتزتٍح اإلصاليٍح

انًادج

انهغح انعزتٍح

English
To talk about things they like/don’t like
To identify vowels.

َىاتج انتعهى
ٌ -1عثز عٍ حثّ ألصزتّ
ٌ -2ضتُتج طفاخ انزصىل (ص)

أٌ ٌقزأ قزاءج جهزٌح طحٍحح

? Reading : Anchor / Who will play with me
Pages 83-87

انــٍـــىو
Writing : Anchor/ Pages 70-71

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

اختثار انتقىٌى األول

واجة
طفً

Bridge To Success Learner’s Book
Pages 116-117
Bridge To Success
Activity Book Page 110

قزاءج طـ 97و 98يٍ كتاب انطانة

Bridge To Success Learner’s Book 118-119

انقزاءج واجة ٌىيً

Collect Pictures of things you like/don’t like

تجزٌذ حزف انفاء

Bridge To Success Learner’s Book 120-121

حم تذرٌثاخ حزف انفاء يٍ كتاب انُشاط

Bridge To Success
Activity Book Page 113

يتاتعح حزف انفاء

Writing about food they like/don’t like to eat
Worksheet

واجة

قزاءج انذرس

Complete the worksheet at home

طفً

................................................................

واجة

...........................................................

واجة
طفً
واجة
طفً

انٍىو األول :
طفًٌ :تثع أحة أصزتضً
تٍتً - :
انٍىو انخاًَ:
طفً  :انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى ) فً رعاٌح جذِ
تٍتً :واجة ص 42أشارك تفكزتً
انٍىو انخانج :
طفًٌ :تثع درس انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى)
تٍتً  :واجة ص45-44

-------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( ب )
انعهىو

انًادج
َىاتج انتعهى

ٌتعزف عهى انفظىل االرتعح
ٌزتة انفظىل االرتعح

انزٌاضٍاخ

اصتخذاو قطع انُقذٌح نهعذ
كتاتح االعذاد

انذراصاخ االجتًاعٍح

انتزتٍح األخالقٍح

ٌضتكشف يهٍ يٍ انعانى
ٌتعزف عهى انًهُح انًضتقثهٍّ

ٌضتكشف كٍفٍح تأنٍف انقظض

انــٍـــىو

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انزتٍع ص 272

 11فهىس تاصتخذاو انقطع انُقذٌح يٍ ص -365
367

واجة

احضار طىر عٍ فظم انزتٍع

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انظٍف ص 274

انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها يٍ ص - 371
372

واجة

احضار طىر عٍ فظم انظٍف

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء درس فً انظف

طفً

انحم فً انكتاب ص 277

اكًال درس انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها ص
374- 373

واجة

حم ص 276

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انخزٌف ص 284
ص 286

اختثار انتقىٌى األول

واجة

احضار طىر عٍ فظم انخزٌف وانشتاء

--------

طفً

انحم فً انكتاب ص 289

-------------

واجة

درس يهٍ يٍ انعانى
انىاجة طفحح 43
درس أحة اٌ اكىٌ
انىاجة طفحح45

درس تأنٍف قظظُا انخاطح
انىاجة  :تأنٍف قظح خاطح وحفظها فً يهف
انتزتٍح االخالقٍح

حم ص 288

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 10/ 2 / 2019

إلــى

14/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :األول ( ج )
انتزتٍح اإلصاليٍح

انًادج

انهغح انعزتٍح

English
To talk about things they like/don’t like
To identify vowels.

َىاتج انتعهى
ٌ -1عثز عٍ حثّ ألصزتّ
ٌ -2ضتُتج طفاخ انزصىل (ص)

أٌ ٌقزأ قزاءج جهزٌح طحٍحح

? Reading : Anchor / Who will play with me
Pages 83-87

انــٍـــىو
Writing : Anchor/ Pages 70-71

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

اختثار انتقىٌى األول

واجة
طفً

Bridge To Success Learner’s Book
Pages 116-117
Bridge To Success
Activity Book Page 110

قزاءج طـ 97و 98يٍ كتاب انطانة

Bridge To Success Learner’s Book 118-119

انقزاءج واجة ٌىيً

Collect Pictures of things you like/don’t like

تجزٌذ حزف انفاء

Bridge To Success Learner’s Book 120-121

حم تذرٌثاخ حزف انفاء يٍ كتاب انُشاط

Bridge To Success
Activity Book Page 113

يتاتعح حزف انفاء

Writing about food they like/don’t like to eat
Worksheet

واجة

قزاءج انذرس

Complete the worksheet at home

طفً

................................................................

واجة

...........................................................

واجة
طفً
واجة
طفً

انٍىو األول :
طفًٌ :تثع أحة أصزتضً
تٍتً - :
انٍىو انخاًَ:
طفً  :انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى ) فً رعاٌح جذِ
تٍتً :واجة ص 42أشارك تفكزتً
انٍىو انخانج :
طفًٌ :تثع درس انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى)
تٍتً  :واجة ص45-44

-------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( ج )
انعهىو

انًادج
َىاتج انتعهى

ٌتعزف عهى انفظىل االرتعح
ٌزتة انفظىل االرتعح

انزٌاضٍاخ

اصتخذاو قطع انُقذٌح نهعذ
كتاتح االعذاد

انذراصاخ االجتًاعٍح

انتزتٍح األخالقٍح

ٌضتكشف يهٍ يٍ انعانى
ٌتعزف عهى انًهُح انًضتقثهٍّ

ٌضتكشف كٍفٍح تأنٍف انقظض

انــٍـــىو

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انزتٍع ص 272

 11فهىس تاصتخذاو انقطع انُقذٌح يٍ ص -365
367

واجة

احضار طىر عٍ فظم انزتٍع

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انظٍف ص 274

انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها يٍ ص - 371
372

واجة

احضار طىر عٍ فظم انظٍف

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء درس فً انظف

طفً

انحم فً انكتاب ص 277

اكًال درس انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها ص
374- 373

واجة

حم ص 276

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انخزٌف ص 284
ص 286

اختثار انتقىٌى األول

واجة

احضار طىر عٍ فظم انخزٌف وانشتاء

--------

طفً

انحم فً انكتاب ص 289

-------------

واجة

درس يهٍ يٍ انعانى
انىاجة طفحح 43
درس أحة اٌ اكىٌ
انىاجة طفحح45

درس تأنٍف قظظُا انخاطح
انىاجة  :تأنٍف قظح خاطح وحفظها فً يهف
انتزتٍح االخالقٍح

حم ص 288

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 10/ 2 / 2019

إلــى

14/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :األول ( د )
انتزتٍح اإلصاليٍح

انًادج

انهغح انعزتٍح

English
To talk about things they like/don’t like
To identify vowels.

َىاتج انتعهى
ٌ -1عثز عٍ حثّ ألصزتّ
ٌ -2ضتُتج طفاخ انزصىل (ص)

أٌ ٌقزأ قزاءج جهزٌح طحٍحح

? Reading : Anchor / Who will play with me
Pages 83-87

انــٍـــىو
Writing : Anchor/ Pages 70-71

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

اختثار انتقىٌى األول

واجة
طفً

Bridge To Success Learner’s Book
Pages 116-117
Bridge To Success
Activity Book Page 110

قزاءج طـ 97و 98يٍ كتاب انطانة

Bridge To Success Learner’s Book 118-119

انقزاءج واجة ٌىيً

Collect Pictures of things you like/don’t like

تجزٌذ حزف انفاء

Bridge To Success Learner’s Book 120-121

حم تذرٌثاخ حزف انفاء يٍ كتاب انُشاط

Bridge To Success
Activity Book Page 113

يتاتعح حزف انفاء

Writing about food they like/don’t like to eat
Worksheet

واجة

قزاءج انذرس

Complete the worksheet at home

طفً

................................................................

واجة

...........................................................

واجة
طفً
واجة
طفً

انٍىو األول :
طفًٌ :تثع أحة أصزتضً
تٍتً - :
انٍىو انخاًَ:
طفً  :انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى ) فً رعاٌح جذِ
تٍتً :واجة ص 42أشارك تفكزتً
انٍىو انخانج :
طفًٌ :تثع درس انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى)
تٍتً  :واجة ص45-44

-------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( د )
انعهىو

انًادج
َىاتج انتعهى

ٌتعزف عهى انفظىل االرتعح
ٌزتة انفظىل االرتعح

انزٌاضٍاخ

اصتخذاو قطع انُقذٌح نهعذ
كتاتح االعذاد

انذراصاخ االجتًاعٍح

انتزتٍح األخالقٍح

ٌضتكشف يهٍ يٍ انعانى
ٌتعزف عهى انًهُح انًضتقثهٍّ

ٌضتكشف كٍفٍح تأنٍف انقظض

انــٍـــىو

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انزتٍع ص 272

 11فهىس تاصتخذاو انقطع انُقذٌح يٍ ص -365
367

واجة

احضار طىر عٍ فظم انزتٍع

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انظٍف ص 274

انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها يٍ ص - 371
372

واجة

احضار طىر عٍ فظم انظٍف

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء درس فً انظف

طفً

انحم فً انكتاب ص 277

اكًال درس انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها ص
374- 373

واجة

حم ص 276

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انخزٌف ص 284
ص 286

اختثار انتقىٌى األول

واجة

احضار طىر عٍ فظم انخزٌف وانشتاء

--------

طفً

انحم فً انكتاب ص 289

-------------

واجة

درس يهٍ يٍ انعانى
انىاجة طفحح 43
درس أحة اٌ اكىٌ
انىاجة طفحح45

درس تأنٍف قظظُا انخاطح
انىاجة  :تأنٍف قظح خاطح وحفظها فً يهف
انتزتٍح االخالقٍح

حم ص 288

QM-119-F3

kh

الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 10/ 2 / 2019

إلــى

14/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :األول ( هـ )
انتزتٍح اإلصاليٍح

انًادج

انهغح انعزتٍح

English
To talk about things they like/don’t like
To identify vowels.

َىاتج انتعهى
ٌ -1عثز عٍ حثّ ألصزتّ
ٌ -2ضتُتج طفاخ انزصىل (ص)

أٌ ٌقزأ قزاءج جهزٌح طحٍحح

? Reading : Anchor / Who will play with me
Pages 83-87

انــٍـــىو
Writing : Anchor/ Pages 70-71

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

اختثار انتقىٌى األول

واجة
طفً

Bridge To Success Learner’s Book
Pages 116-117
Bridge To Success
Activity Book Page 110

قزاءج طـ 97و 98يٍ كتاب انطانة

Bridge To Success Learner’s Book 118-119

انقزاءج واجة ٌىيً

Collect Pictures of things you like/don’t like

تجزٌذ حزف انفاء

Bridge To Success Learner’s Book 120-121

حم تذرٌثاخ حزف انفاء يٍ كتاب انُشاط

Bridge To Success
Activity Book Page 113

يتاتعح حزف انفاء

Writing about food they like/don’t like to eat
Worksheet

واجة

قزاءج انذرس

Complete the worksheet at home

طفً

................................................................

واجة

...........................................................

واجة
طفً
واجة
طفً

انٍىو األول :
طفًٌ :تثع أحة أصزتضً
تٍتً - :
انٍىو انخاًَ:
طفً  :انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى ) فً رعاٌح جذِ
تٍتً :واجة ص 42أشارك تفكزتً
انٍىو انخانج :
طفًٌ :تثع درس انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى)
تٍتً  :واجة ص45-44

-------------------------------------------------------

QM-119-F3

kh

تابع الصف والشعبة  :األول ( هـ )
انعهىو

انًادج
َىاتج انتعهى

ٌتعزف عهى انفظىل االرتعح
ٌزتة انفظىل االرتعح

انزٌاضٍاخ

اصتخذاو قطع انُقذٌح نهعذ
كتاتح االعذاد

انذراصاخ االجتًاعٍح

انتزتٍح األخالقٍح

ٌضتكشف يهٍ يٍ انعانى
ٌتعزف عهى انًهُح انًضتقثهٍّ

ٌضتكشف كٍفٍح تأنٍف انقظض

انــٍـــىو

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انزتٍع ص 272

 11فهىس تاصتخذاو انقطع انُقذٌح يٍ ص -365
367

واجة

احضار طىر عٍ فظم انزتٍع

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انظٍف ص 274

انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها يٍ ص - 371
372

واجة

احضار طىر عٍ فظم انظٍف

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء درس فً انظف

طفً

انحم فً انكتاب ص 277

اكًال درس انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها ص
374- 373

واجة

حم ص 276

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انخزٌف ص 284
ص 286

اختثار انتقىٌى األول

واجة

احضار طىر عٍ فظم انخزٌف وانشتاء

--------

طفً

انحم فً انكتاب ص 289

-------------

واجة

درس يهٍ يٍ انعانى
انىاجة طفحح 43
درس أحة اٌ اكىٌ
انىاجة طفحح45

درس تأنٍف قظظُا انخاطح
انىاجة  :تأنٍف قظح خاطح وحفظها فً يهف
انتزتٍح االخالقٍح

حم ص 288
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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 10/ 2 / 2019

إلــى

14/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :األول ( و )
انتزتٍح اإلصاليٍح

انًادج

انهغح انعزتٍح

English
To talk about things they like/don’t like
To identify vowels.

َىاتج انتعهى
ٌ -1عثز عٍ حثّ ألصزتّ
ٌ -2ضتُتج طفاخ انزصىل (ص)

أٌ ٌقزأ قزاءج جهزٌح طحٍحح

? Reading : Anchor / Who will play with me
Pages 83-87

انــٍـــىو
Writing : Anchor/ Pages 70-71

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

اختثار انتقىٌى األول

واجة
طفً

Bridge To Success Learner’s Book
Pages 116-117
Bridge To Success
Activity Book Page 110

قزاءج طـ 97و 98يٍ كتاب انطانة

Bridge To Success Learner’s Book 118-119

انقزاءج واجة ٌىيً

Collect Pictures of things you like/don’t like

تجزٌذ حزف انفاء

Bridge To Success Learner’s Book 120-121

حم تذرٌثاخ حزف انفاء يٍ كتاب انُشاط

Bridge To Success
Activity Book Page 113

يتاتعح حزف انفاء

Writing about food they like/don’t like to eat
Worksheet

واجة

قزاءج انذرس

Complete the worksheet at home

طفً

................................................................

واجة

...........................................................

واجة
طفً
واجة
طفً

انٍىو األول :
طفًٌ :تثع أحة أصزتضً
تٍتً - :
انٍىو انخاًَ:
طفً  :انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى ) فً رعاٌح جذِ
تٍتً :واجة ص 42أشارك تفكزتً
انٍىو انخانج :
طفًٌ :تثع درس انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى)
تٍتً  :واجة ص45-44

-------------------------------------------------------
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تابع الصف والشعبة  :األول ( و )
انعهىو

انًادج
َىاتج انتعهى

ٌتعزف عهى انفظىل االرتعح
ٌزتة انفظىل االرتعح

انزٌاضٍاخ

اصتخذاو قطع انُقذٌح نهعذ
كتاتح االعذاد

انذراصاخ االجتًاعٍح

انتزتٍح األخالقٍح

ٌضتكشف يهٍ يٍ انعانى
ٌتعزف عهى انًهُح انًضتقثهٍّ

ٌضتكشف كٍفٍح تأنٍف انقظض

انــٍـــىو

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انزتٍع ص 272

 11فهىس تاصتخذاو انقطع انُقذٌح يٍ ص -365
367

واجة

احضار طىر عٍ فظم انزتٍع

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انظٍف ص 274

انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها يٍ ص - 371
372

واجة

احضار طىر عٍ فظم انظٍف

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء درس فً انظف

طفً

انحم فً انكتاب ص 277

اكًال درس انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها ص
374- 373

واجة

حم ص 276

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انخزٌف ص 284
ص 286

اختثار انتقىٌى األول

واجة

احضار طىر عٍ فظم انخزٌف وانشتاء

--------

طفً

انحم فً انكتاب ص 289

-------------

واجة

درس يهٍ يٍ انعانى
انىاجة طفحح 43
درس أحة اٌ اكىٌ
انىاجة طفحح45

درس تأنٍف قظظُا انخاطح
انىاجة  :تأنٍف قظح خاطح وحفظها فً يهف
انتزتٍح االخالقٍح

حم ص 288
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الخطة االسبوعية
لألســـبـوع مــن 10/ 2 / 2019

إلــى

14/ 2 / 2019

الصف والشعبة  :األول ( ز )
انتزتٍح اإلصاليٍح

انًادج

انهغح انعزتٍح

English
To talk about things they like/don’t like
To identify vowels.

َىاتج انتعهى
ٌ -1عثز عٍ حثّ ألصزتّ
ٌ -2ضتُتج طفاخ انزصىل (ص)

أٌ ٌقزأ قزاءج جهزٌح طحٍحح

? Reading : Anchor / Who will play with me
Pages 83-87

انــٍـــىو
Writing : Anchor/ Pages 70-71

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

اختثار انتقىٌى األول

واجة
طفً

Bridge To Success Learner’s Book
Pages 116-117
Bridge To Success
Activity Book Page 110

قزاءج طـ 97و 98يٍ كتاب انطانة

Bridge To Success Learner’s Book 118-119

انقزاءج واجة ٌىيً

Collect Pictures of things you like/don’t like

تجزٌذ حزف انفاء

Bridge To Success Learner’s Book 120-121

حم تذرٌثاخ حزف انفاء يٍ كتاب انُشاط

Bridge To Success
Activity Book Page 113

يتاتعح حزف انفاء

Writing about food they like/don’t like to eat
Worksheet

واجة

قزاءج انذرس

Complete the worksheet at home

طفً

........................................ ........................

واجة

...........................................................

واجة
طفً
واجة
طفً

انٍىو األول :
طفًٌ :تثع أحة أصزتضً
تٍتً - :
انٍىو انخاًَ:
طفً  :انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى ) فً رعاٌح جذِ
تٍتً :واجة ص 42أشارك تفكزتً
انٍىو انخانج :
طفًٌ :تثع درس انزصىل (طهى هللا عهٍّ وصهى)
تٍتً  :واجة ص45-44

-------------------------------------------------------
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تابع الصف والشعبة  :األول ( ز )
انعهىو

انًادج
َىاتج انتعهى

ٌتعزف عهى انفظىل االرتعح
ٌزتة انفظىل االرتعح

انزٌاضٍاخ

اصتخذاو قطع انُقذٌح نهعذ
كتاتح االعذاد

انذراصاخ االجتًاعٍح

انتزتٍح األخالقٍح

ٌضتكشف يهٍ يٍ انعانى
ٌتعزف عهى انًهُح انًضتقثهٍّ

ٌضتكشف كٍفٍح تأنٍف انقظض

انــٍـــىو

االحذ

االحٍٍُ

انخالحاء

األرتعاء

انخًٍش

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انزتٍع ص 272

 11فهىس تاصتخذاو انقطع انُقذٌح يٍ ص -365
367

واجة

احضار طىر عٍ فظم انزتٍع

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انظٍف ص 274

انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها يٍ ص - 371
372

واجة

احضار طىر عٍ فظم انظٍف

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء درس فً انظف

طفً

انحم فً انكتاب ص 277

اكًال درس انعشزج واالرقاو انزائذج عهٍها ص
374- 373

واجة

حم ص 276

ٌتى تحذٌذ انىاجة تعذ اعطاء انذرس فً انظف

طفً

يا انذي ٌحذث فً فظم انخزٌف ص 284
ص 286

اختثار انتقىٌى األول

واجة

احضار طىر عٍ فظم انخزٌف وانشتاء

--------

طفً

انحم فً انكتاب ص 289

-------------

واجة

درس يهٍ يٍ انعانى
انىاجة طفحح 43
درس أحة اٌ اكىٌ
انىاجة طفحح45

درس تأنٍف قظظُا انخاطح
انىاجة  :تأنٍف قظح خاطح وحفظها فً يهف
انتزتٍح االخالقٍح

حم ص 288
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