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لسمايي  المفاهيم اإلخبرة 
 جتماعي  والمهارات الحياتي واإل

 خبرة اللغ  العربي  الرياضيات خبرة  العلومخبرة 

            
 المادة
 اليوم

 والتاريخ 

 التربي  اإللسمايي 
 
 يعدد أركان االسالم الخمسة.ـ 
يتعرف على مفهوم كل ركن و يربطه  -

 بالصوره المناسبة.
 
  
 

 
 
 

 

 

 

يز خصائص يم ـ 
 .الماء

 

 

 

 

يميز المواد التي _ 
تطفو على سطح 

الماء و المواد التي 
 تغوص داخل الماء.

 

 

يتعرف على مفهوم الطرح من  -
المسائل  المحسوسات و خالل

  الكالمية.

. 

 الراءحرف 
 االلستماع و المحادث 

 قصة الحرف  -
 الحرف و أشكالهصوت تمييز  -

 .المختلفة
تي تحتوي على استخراج الكلمات ال -

 الحرف والتعرف على معانيها.
يكتب شكل الحرف في بداية و ووسط  -

 .و آخر الكلمة

ــد
ــــ
ــــ
حـ
األ

 

 التربي  اإلجتماعي  والمهارات الحياتي 
 
 يميز البيئ  البحري  في االيارات  - 
يعدد بعض المهن التي تتوافق يع هذه  -

 البيئ 
 

 

 

يطرح بعض المسائل باستخدام   -
 الشطب

 الراءحرف 
 الصوتيات

 يميز الحرف مع الحركات و المدود -
 . يقرأ كلمات تحتوي على حرف الراء-
في كتاب العربية قراءة  واجب بيتي -

 " 81-80 " ص 2الممتعة ج

ـن
ــــ
يـــ

إلثن
ا

 

 
يطرح المسائل باستخدام اشارة  -

 (–ناقص )
 يكتب جملة الطرح العددية . -

 

 الراءحرف 
 قراءة و تحليل

 .يقرأ كلمات بسيطة من ثالثة حروف -
اء .يحلل كلمات بسيطة من ثالث حروف -

ماثــ
ــــ
لثـ
ا

 

 القيم 
 

 ترشيد استهالك الماء.

 

يستخدم استراتيجية حل المسائل في 
 الطرح

 الراءحرف 
 قراءة و تحليل

 .يقرأ كلمات بسيطة -
ـاء يحلل كلمات بسيطة الى مقاطع. -

ــــ
بعـ

ألر
ا

 
 

 برنايج الطفل القائد
 التفكير بمنطق الربح للجميع

 
 
 يطرح بعض المسائل. -

 الراءحرف 
يكتب جملة ابداعية "صحيفتي  -

 األولى" 
س "رياضتي المفضلة"

خمي
ال

 

 بوك فيس اإلجتماعي التواصل موقع علي صفحتنا خالل من أنشطتنا علي اإلطالع يمكنكم
f9D7I36ong-https://www.youtube.com/watch?v= 

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

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

 (23/1/2020_  1/2020/ 19  الثاني سبوعاأل الثانيالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

 (.اركان االسالم https://www.youtube.com/watch?v=41WOlAL29M0 ):إللكترونيةاالمواقع 

 

 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر

https://www.youtube.com/watch?v=-f9D7I36ong
https://www.youtube.com/watch?v=-f9D7I36ong
https://www.youtube.com/watch?v=41WOlAL29M0


Vocabulary      

bread , butter , 

cheese , chicken , 

fish , milk , potato , 

rice , salad , soup 

         

Letters and phonics:    

Recognize the letter ( F f ) sound , shape , and 

some related words ( fish, frog, fan, fox, flag ) 

Recognize (-at) family words ( cat, fat, bat, 

mat, rat, hat )                                                     

 

Cross curricular 

integration 

Numbers (counts by tens)     

Numbers ( 80 - 90) 

color ( Brown )                  

shape ( Diamond )  

 

Science Enrichment period:                               
Water  

To identify the sources of water and its uses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KG 2 WEEKLY PLAN 

 Term 2, Week 2 ( 19/1/2020 – 23/1/2020) 

Unit (8) 

Let’s eat !  

Please help your child to 

read and use the H.F.W 

(have - has - got) in correct 

sentences.              

Structure:  

 Use the structure  

She / He has got rice, salad, ……… 

   H.W:                                       

 Monday:  read the vocabulary, cut and paste 

 Tuesday : structure worksheet(Read and make sentences ) 

 Wednesday:  -at  worksheet  

 Thursday: Green book : letter F f  pages 12, 13  .                          

 

Useful Links:  

Food song:   https://www.youtube.com/watch?v=6IwulRrYnzQ 

-at family video: https://www.youtube.com/watch?v=mF21GElb1wk 

Letter F f song: https://www.youtube.com/watch?v=oT5Rzwj1xdw 

 

Please follow up with your child review pages ( 46 – 47 - 48 )from  First Friends class book 

 

Topic Objective: 

 Describe what food do people have 

Value: 

 Respecting your elders 

https://www.youtube.com/watch?v=mF21GElb1wk
https://www.youtube.com/watch?v=oT5Rzwj1xdw

