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 االجتماعيةو االسالميةالمفاهيم خبرة 

 والمهارات الحياتية
 العلومخبرة 

الرياضيات والتصميم خبرة 
 والتكنولوجيا

 خبرة اللغة العربية
 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

  االسالميةالتربية 
 هللا الخالق

 . يعبرعن حبه هلل خالقه وخالق الكون

 ت هللايتحدث عن اثنتين من مخلوقا-
يعبر بلغته عن احترامه لمخلوقات هللا -

 تعالى 
  

 )الفصول األربعة (

 

 
 

 الصيففصل 

 

يذكر مظاهر فصل -
 الصيف

 
يميز مالبس فصل  -

 الصيف

 

 
 
 
- 

. 

 (13يتعرف ويميز  العدد)-
 يميز اللون البنفسجي

 
 
 

( وكلمات بها خ) ويميز حرف يتعرف -
 صوت الحرف

  (خيمة -خبز -خس -خيار -خروف)
 (خيميز صور الحرف )

 ()واجب بالدفتر

 األحد

 . االجتماعيةالتربية 
 

 
يتعرف العالقات الجغرافية لمواقع مالوفة في  -

 بيته

 

 
 حجرات المنزل-

 

 اقسام الروضة-

(13)يمثل العدد-  

يربط بين رمز-  

 العدد والكمية التي تمثله
 (13ألعاب ادراكية للعدد ) -

 (13يكتب العدد)-
 المدرسيواجب بالكتاب 

 )عالم االعداد ( 

(خألعاب ادراكية للحرف ) -  

( في كتاب العربية خيكتب الحرف )
 .الممتعة

 اإلثنيــــــــن

 (14العدد) يتعرف ويميز -
 

 يميز الشكل الهندسي المعين  .

( وكلمات بها ل) ويميز حرف يتعرف 
 صوت الحرف

  (لسان-لعبة -ليمون -لحم -لوز)
 (ليميز صور الحرف )

 ()واجب بالدفتر
 

 الثـــــالثــاء

 المهارات الحياتية
 
 

 تزرير األزرار
 

(14)يمثل العدد  

يربط بين رمز-  

 العدد والكمية التي تمثله
 (14ألعاب ادراكية للعدد ) -

 (14يكتب العدد)-
 واجب بالكتاب المدرسي 

 )عالم االعداد(

(لألعاب ادراكية للحرف ) -  

بية ( في كتاب العرليكتب الحرف )
 الممتعة

 

 

 األربعــــــاء

 القيمة
 

 تقدير هللا الخالق
 (13.14)األعدادمراجعة  

 مبكل مهاراته 
 (13.14) لألعدادأنشطة فنية 

 واجب بالدفتر

(   بكل  ل. خ) الحروفمراجعة 
  ممهاراته

 (ل.  خ) للحروفأنشطة فنية 
 واجب بالدفتر

 الخميس

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

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

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (3/2020/ 5_  1/3/2020)  الثامناألسبوع  الثانىالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر
 المواقع اإللكترونية 

https://www.youtube.com/watch?v=YbL0F_BVYZI  الخالقهللا 

 

 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر

https://www.youtube.com/watch?v=YbL0F_BVYZI
https://www.youtube.com/watch?v=YbL0F_BVYZI


    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KG1 WEEKLY PLAN 

Term 2 

Week 8 (01/02/2020 - 05/02/2020) 

Unit 7 

My clothes 

Literacy 

Identify and recognize the letter (P/p) shape and its sound /p/, and some related words 

(prince/princess, panda, parrot, penguin, policeman, plane, pan, palm, pizza, picnic) 

 

  Cross curricular integration 

-Number:  11 

- Shape:    heart 

- Colour:    pink 

 

     Values & everyday English 

 

-To respond appropriately to 

a request related to helping 

at home.   

               Topic Objectives 

-to identify clothing. 

-to ask about and describe   

clothes by colours. 
 

   Science Enrichment period 

To recognize the winter and spring seasons 

and to classify the proper clothing for each 

season. 

  Structure 

- What are you wearing today? I’m wearing a 
skirt. 

- What colour is your skirt? It is pink. 

 

Useful links: 

 

Clothes Song  
https://www.youtube.com/watch?v=cFWm1sUCD_g  

Letter p song  

https://www.youtube.com/watch?v=HMMy6Y-nduE 

writing letter Pp video 

https://www.youtube.com/watch?v=dBfJ31ZtsvY 

 

H.W: 

 

- Wednesday: ABCs book, write letter p 

   pages (42-43) 

 

-  Thursday: practice book, write letter p 
 
  

Please revise with your child pages from 40 to 45 in the First Friend class book 

Let’s Cooperate 

Dear parents,  

Please help your child to 

practice on writing his/her 

name in English 

 

Topic Vocabulary 

MY clothes 

(skirt, shorts, socks, shoes, 

hat) 

Note:    

- Please help your child to practice reading these sight words (he, she, is) 
(queen, quilt, quail, question, quiet, quack) 

https://www.youtube.com/watch?v=cFWm1sUCD_g
https://www.youtube.com/watch?v=HMMy6Y-nduE
https://www.youtube.com/watch?v=dBfJ31ZtsvY

