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المفاهيم األسالمية واألجتماعية 
 والمهارات الحياتية

 العلومخبرة 
الرياضيات والتصميم خبرة 

 والتكنولوجيا
 خبرة اللغة العربية

 المادة        
 اليوم

 والتاريخ 

 
 األسالميةالتربية 

 
 الحج

 فهوم الحجيتعرف على م-

 شعائر الحج بعض  _يتعرف على

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجموعة الشمسيةال
 

المجموعة يتعرف على  -
 . الشمسية

 
 

مفهوم  يتعرف على  -
 الجمع.

 
 

( وكلمات بها  يحرف) ى يتعرف عل-
 صوت الحرف

  (   يعسوب – يقطين –يد  – يمامة)
 حرفالصور  ( و  ييميز حرف )  -

 (2)كتاب العربية الممتعة واجب
 73صـ

 األحـــــــــــد

 المهن
 

 (شرطيال)

 
 شرطياليتعرف على مهنة  -1

من أدوات  3يعدد على األقل  -2
 .شرطيال

شرطي اليستنتج أهمية مهنة  -3
 في حياتنا.

ضمن  ضم مجموعتيني -
 5العدد 
 

  (ييميز شكل حرف) -
 ( ي -ـ ي) حسب موقعه  في الكلمة

 ياءاليكتب حرف  -
 

 (2)الممتعةكتاب العربية    
 77_76صـ 

 اإلثنيــــــــن

يضم مجموعتين ضمن  -
 10العدد 
 

( وكلمات بها عحرف) ى يتعرف عل-
 صوت الحرف

 (   عسل –عنب – علم – عين)
 حرفالصور  ( و  عيميز حرف )  -

 (2)كتاب العربية الممتعة واجب
 صـ149

 الثـــــالثــاء

 المهارات الحياتية
 

 األمن والسالمة -
 

يتعرف على مفهوم خفيف 
 وثقيل 

 

  (عيميز شكل حرف) -
 ( ع - عـ) حسب موقعه  في الكلمة

 لعينايكتب حرف  -
 

 (2)الممتعةكتاب العربية    
 153_152صـ

 األربعــــــاء

 القيمة
 بحث واإلستكشافال -

 
 مراجعة مهارات 

مع ومفهوم خفيف جال) 
 (وثقيل

 (عينال-اءي)المراجعة مهارات حرف 
 )ألعاب إدراكية( 

 تدريبات على القراءة 

 الخميس

 أنشودة حرف الياء
  أنشودة الشرطي

  أنشودة المهن
 روابط مفيدة

 

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (27/5/2120_ 23/5/2120)   سادسلاسبوع األ ثالثالالفصل 

 المرشدة االكاديمية 

لبنى عنبر

 المرشدة االكاديمية 

 عنبر لبنى

https://www.youtube.com/watch?v=As4XH5DP0Ck
https://www.youtube.com/watch?v=E1XMdy6asco
https://www.youtube.com/watch?v=Fdn8gY31t4g


Topic Vocabulary

KG1 WEEKLY PLAN

Term 3

Week 6 (23/05/2021- 27/05/2021)

Letter W song

Writing letter Ww

The food song

Useful links:

Numbers:

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

Literacy

Unit 10 : My Party

Identify and recognize the 

letter (W/w) shape, its 

sound /w/, and some

related words 

(water, watermelon, 

worm, whale, whistle, 

waves, window, white)

H.W
- Tuesday , Activity 
book, pages  (67– 68 )

- Thursday Write 
letter Ww on the ABC 
book pages 60 - 61

Dear parents,

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

Let’s cooperate 

The world of plants

To identify the needs of the 

plant.

(sunlight, water, air, and soil)

Science enrichment period

(banana, biscuit, cake, ice cream, juice, orange, 

pizza, sandwich, sweet, spaghetti)

https://www.youtube.com/watch?v=MbUIYnDZZ-M
https://www.youtube.com/watch?v=lxvPbeQ0kIg
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

