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جتماعي  لسمايي  ااإلالمفاهيم اإلخبرة 
 االمهارات الحياتي 

 العلومخبرة 
الرياضيات االتصميم خبرة 

 االتكنولوجيا
 خبرة اللغ  العربي 

        
 المادة
 اليوم

 االتاريخ 

 لسمايي التربي  اإل
 
دعاء دخول المنزل  يحفظ يردد و ـ 

 ( . 53صفحة ) 
 
يردد و يحفظ حديث )) الكلمة -
 طيبة صدقة (( بشكل صحيح .ال

 

 

 

 

 

 

 

 
يتعرف على ـ 

أهمية الهواء 
 للكائنات الحية .  

 

 

 

يطبق تجربة  -
 صاروخ الهواء .

 

  .( 1ـ 40ـ يسترجع األعداد من )

 

مهارة الجمع  تدريبات على -
( .20ضمن العدد )  

 الضادحرف 
 قصة الحرف )استماع ومحادثه(. -
مع  وأصواته  هأشكال الحرف و تمييز -

 الحركات والمدود.
على استخراج الكلمات التي تحتوي  -

 .الحرف والتعرف على معانيها
 .الصحيح المسار متتبعا   الحرف كتابة -

ــد
ــــ
ــــ
حـ
األ

 

جتماعي  االمهارات التربي  اإل
 الحياتي 

 
ـ يتعرف المفاهيم و المصطلحات لعلم 

 –االقتصاد ) الموارد الطبيعية 
 الموارد المحدودة(. –الموارد المتاحة 

 
يعدد استخدامات الموارد الطبيعية -

 في حياتنا اليومية .
 
يشارك في األنشطة التوعوية -

المحافظة على الموارد المرتبطة ب
 الطبيعية .

ـن رحلة مدرسية
ــــ
يـــ

إلثن
ا

 

 يتعرف على األعداد               -
(45 -44- 43 – 42 - 41.) 
 
ورقة عمل مسائل واجب بيتي  -

 لفظية .
 

 الضادحرف 
تمييز الكلمات التي تحتوي على  -

 الحرف وقراءتها.
 تكوين جمل على الكلمات شفهيا. -
 ترديد جملة الدرس. -
واجب بيتي في كتاب العربية الممتعة  -

 .60)الجزء الثاني( قراءة ص 

اء
ماثــ

ــــ
لثـ
ا

 

 
 
 القيم 

 
 المحافظة على الموارد الطبيعية . 

يطبق عملية الطرح ضمن العدد -
(10. ) 

 يتعرف على أل التعريف . - 
تركيب وتحليل كلمات بسيطة من  -

حروف و مقاطع تحتوي على السكون 
ـاء و الشدة .

ــــ
بعـ

ألر
ا

 

ـ يطبق العد التصاعدي و التنازلي 
 على نواتج الطرح .

 1واجب بيتي )كتابة األعداد من -
 .على دفتر الرياضيات( 45إلى 

 

 امالء -
 )) قَفََز ِضْفَدُع أَْخَضُر ((

واجب بيتي كتاب العربية الممتعة  -
 69الثاني ص الجزء 

س
خمي

ال
 

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

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

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

 (21/2/2019_  17/2/2019) سادسالسبوع األ ثانيالالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

عنبرلبنى   المرشدة االكاديمية  ) دعاء دخول المنزل ( .  https://mawdoo3.comالمواقع اإللكترونية :

 لبنى عنبر

https://mawdoo3.com/


Vocabulary 

Beach, bucket, spade, 

crab, sand, sandcastle, 

sea, shell, umbrella, 

towel 

H.F.W 

How, many 

Cross curricular 

integration 

Numbers (60 -70 ) 

color (Pink)                  

shape (Heart) 

 

Letters and phonics: 

-Recognize the letter ( V v ) shape and sound /v/, and 

some related words (van, vase, volcano, violin, vest, 

vegetables)  

 

Enrichment period:(Science and Social studies) 

Insects: 
To identify the life cycle of butterfly (egg, 

caterpillar, chrysalis, butterfly) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O1S8WzwLPlM 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

KG2 WEEKLY PLAN 

Week 6 (17/2/2019 – 21/2/2019) 

Unit (7) 

0n holiday 

Let’s cooperate  
Please send with your child beach 

things ( Towel , umbrella , bucket, 

spade, shells ) and encourage them 

to speak about a holiday they spent. 
 

Structure:  

 Use the structure  

How many shells are there? 

There are 5 shells 

 H.W:                                       
 Wednesday:  read the vocabulary, stick them in 

the correct place 

 Thursday: Green book, letter V v  Pages 52, 53.        

 

Useful Links:        
 Letter V v song: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1BeBFqwyFc 

Beach and holidays: 
https://www.youtube.com/watch?v=F3N1XqcQjrs 

 

Please follow up with your child review pages ( 40 – 41  )from  First Friend class book 

 

Topic Objective:  
 Ask about quantity 

 Count the number of objects in the scene 

Value: 
 Explore flowers and plants 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1BeBFqwyFc
https://www.youtube.com/watch?v=F3N1XqcQjrs
https://www.youtube.com/watch?v=F3N1XqcQjrs

