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المفاهيم اإلسالمية خبرة 
 واإلجتماعية والمهارات الحياتية

خبرة اللغة العربية الرياضيات خبرة  العلومخبرة 

         
 المادة
 اليوم

 والتاريخ 

 التربية اإلسالمية
 الحافلةدعاء ركوب 
 

 يردد دعاء ركوب الحافلة . -
 يذكر اداب ركوب الحافلة . -
 

 
 القوى

 

 يميز مفهوم القوة-

 

يميز بين قوتي -
 السحب والدفع

 

يستكشف ان  -
تطبيق قوة السحب 
او الدفع على جسم  
يحركه باتجاهات 

 مختلفة

 

يستنتج بالتجربة  -
ان تطبيق قوة 

معاكسة على جسم 
 هيغير اتجاه حركت

 الساعة الرقمية
 

يتعرف على الساعة الرقمية -  

 

 الهاءحرف 
 االستماع و المحادثة

 
 .قصة الحرف  -
ــد أشكاله المختلفة.برف حز صوت اليُمي   -
ــــ

ــــ
حـ

األ
 

 التربية اإلجتماعية والمهارات الحياتية
             

  
 المواصالت

يسمي وسائل المواصالت المختلفة -
 جوية ( –بحرية  –ويصنفها ) برية 

 يذكر القواعد الصحيحة لعبور الشارع.-
يميز بين شبكات النقل والمواصالت في -

 دولة االمارات .
 
 
 

 

 الساعة الرقمية
 

يقرأ الوقت بشكل صحيح في  -
 الساعة الرقمية .

 الهاءحرف 
 الصوتيات

مع الحركات  الهاءيقرأ حرف  -
 القصيرة و المدود الطويلة .

 الهاءيقرأ كلمات تحتوي على حرف  -
قراءة في كتاب العربية :  واجب بيتي -

 . (134) ص3جالممتعة 

ـن
ــــ

يـــ
إلثن

ا
 

 الساعة التناظرية
المهارات على الساعة  بعض يطبق -

 التناظرية .

 الهاءحرف 
 مهارة الكتابة

 بأشكاله المختلفة. الهاءيكتب حرف  -
حرف كلمات بسيطة تحتوي على يقرأ  -

 الهاء .

ـاء
الثـ

ــــ
لثـ

ا
 

 القيمة
 

 بقواعد الطريق والمرورااللتزام 
 

 الساعة الرقمية
 
المهارات على الساعة بعض يطبق  -

 الرقمية .

 أسماء اإلشارة
 

 هذه ( –) هذا اإلشارة  سماءيميز أ-
اء 

ــــ
عــ

رب
األ

 

المختلفة المهارات بعض يطبق  -
على الساعة التناظرية و الساعة 

 الرقمية .
عن بسيطة مسائل كالمية  يحل -

 الساعة.

 الهاءحرف 
 امالء

 يكتب جملة اإلمالء-
 (ياَرِة ُهدىذََهَب ِهشاٌم ِلزِ ) 

ة في كتاب العربية كتابواجب بيتي :  -
 145ص 3الممتعة ج

س
خمي

ال
 

 حرف الهاء . اغنية – 1
 صنع الساعة . طريقة -2
 ركوب الحافلة  دعاء  – 3
 

روابط 
 مفيدة 

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

 (27/5/2021_  23/5/2021  السادس سبوعاأل الثالث  الفصل 

 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر

https://youtu.be/IqSIHjd6mJs
https://youtu.be/Z9OF1xsNabc
https://youtu.be/_-A70DVbL80


Unit 10: Jobs

Topic Vocabulary

Builder / doctor / farmer / firefighter 

/nurse / pilot / police officer / singer / taxi 

driver / teacher.

Spelling test (on Wednesday)

It can jump.

KG2 WEEKLY PLAN

Term 3

Week 6 (23/5/2021- 27/5/2021)

Jobs song

Letter Zz song

-un family words song 

Useful links:

Literacy

Monday Write letter (Zz) in your 
green book. 

Wednesday First Friends
( Activity Book) page:(69)

Thursday: First Friends
( Activity Book) page:(71)

Cross Curricular Integration:

- Shape: crescent. 
- Colour: rainbow colour .

Structure: 
Is he / she (a doctor)?
Yes, he / she is.
No, he / she isn’t.

- Encourage your child to be a little 
teacher and  present letter Zz , take a 
video and send it to the teacher.

Let’s Cooperate

-Recognize the letter (Zz) 
shape, sound /z/ and some
related words:(zebra-zoo-zero-
zipper-zig zag)

H.F.W
Is / isn’t

Science:
Water

- To investigate the concept of 
sink and float.

- To identify at
least 4 objects
that sink 
and float.

Homework:

Please Revise with your child pages (from 58-62) 

from  First Friends class book

https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c
https://www.youtube.com/watch?v=cR6N3jwfCXg
https://www.youtube.com/watch?v=7CGlMMBYxD8

