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 االجتماعيةو االسالميةالمفاهيم خبرة 

 والمهارات الحياتية
 العلومخبرة 

الرياضيات والتصميم خبرة 
 والتكنولوجيا

 خبرة اللغة العربية
 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

 التربية االسالمية
  الوضوء والصالة

يتحدث بلغة مناسبة عن  -     
 مبادئ طهارته الشخصية

 لم الطفل ترتيب الوضوءيتع   -    

 والصالة
 يحافظ علي الماء اثناء الوضوء  -
 يذكر الطفل عدد الصلوات  -

 األلوان 
 

 دمج األلوان
 

يتعرف على مفهوم  -
 ) أكبر وأصغر(

 

 مراجعة الحروف األبجدية  -

يذكر كلمات بها صوت  -
 الحروف

 

 األحـــــــــــد

 
 التربية االجتماعية

 البيئات -

 (الجبلية)البيئة  -

مظاهر البيئة يتعرف على  -
 الجبلية

 يناقش تأثير اإلنسان على البيئة -

يقارن شيئين  -
مستخدما كلمة أكبر 

 وأصغر
 اإلثنيــــــــن يقرأ الحروف مع المدود -

 مراجعة األشكال -
 يقرأ الحروف مع الحركات -

 الثـــــالثــاء يقرأ كلمات مع الحركات -

 المهارات الحياتية
  

 مراجعة األلوان - تنسيق األلوان

 

يهجئ ويقرأ كلمات وجمل  -
 بسيطة لديه خبرة سابقة بها

 
 األربعــــــاء

 القيمة
 مراجعة - تقدير قيمة الجمال

 

يكون كلمات لها نفس التجانس  -
 الصوتي

 

 الخميس

 أنشطتنا من خالل صفحتنا علي موقع التواصل اإلجتماعي فيس بوك ىيمكنكم اإلطالع عل
 مالحظة ((AI-Rashed-Al-Saleh-school-kindergartenالرابط )

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 ( 23\5\2019_ 19\5\2019) السادسسبوع األ لثالثاالفصل الدراسي 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

 : أغنية المهنالمواقع اإللكترونية
https://www.youtube.com/watch?v=OTGt5dE3ivU 

 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                      

 

 

KG1 WEEKLY PLAN 

Term 3 

Week 6 (19/05/2019 - 23/05/2019) 

Unit 10 

My party 

  Cross curricular integration 

-Number:  19, 20 

- Revision all colours 

- Revision All Shapes 

 

     Values & everyday English 

 

-to understand everyday 

language used to ask for taking 

a turn 
 

               Topic Objectives 

- To identify food 

          Science & Enrichment period 

- Identify space and the solar system 

and name some planets (earth, moon, 

sun) 

- Learn and recognize new words 

related to the space (planets, stars, 

astronaut, spaceship)  
 

  Structure 

To express like and dislike 

 

- I like banana 

- I don’t like pizza 

Useful links: 

Letter z song  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-iL7k5jhCI 

 

Writing letter z 

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

  

H.W: 

- Wednesday : ABCs book, write letter z  

pages  ( 66 - 67 ) 

 

-Thursday: practice book, write letter z. 

- Revision worksheet for letters (x,y,z)      
 

Please revise with your child pages from ( 58 -  63) from  First Friend class book 

Let’s Cooperate 

Please encourage your child 

to listen to the alphabet song 

and keep practicing with 

him/her to write the alphabet 

letters in the correct order 

from  

Aa to Zz 

 

Topic Vocabulary 

(banana, biscuit, cake, ice 

cream, juice, orange, pizza, 

sandwich, sweet, spaghetti) 

Literacy 

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

    (zoo, zero, zipper, zigzag, zebra) 

Note:   English dictation on Tuesday 

- please help your child to practice on writing these lowercase letters ( u, w, v, x ) 
(queen, quilt, quail, question, quiet, quack) 
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