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الوفاهين األسالهيت 

واألجتواعيت والوهاراث 

 الحياتيت

 العلىمخبرة 
الرياضياث خبرة 

 والتصوين والتكنىلىجيا
 خبرة اللغت العربيت

 الوادة        

 اليىم

 والتاريخ 

 

 األسالهيتالتربيت 

 

 نسب الرسىل 

 
نسب  يتحدث بلغة مالئمة عن  -

 الرسول )ص(
يسرد بإيجاز قصة مولد النبي -

 )ص( حتى كفالة جده له.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مراحل نمو اإلنسان

 

 يتعرف على مراحل نمو اإلنسان .  -

 عجوز(-رجل -شاب  -طفل -)رضيع

 
 

 (0)يتعرف على العدد -

 

 (ت) التاء  حرفى يتعرف عل-

 وكلمات بها صوت الحرف 

 تمر  – تفاح –  تمساح – توت –  تاج)
 (  تين-

 واجب في الدفتر 

 اإلثنيــــــــن

 الدراسات اإلجتماعية

 المشاعر 

 
يصف أوجه التشابه    -

واالختالف بين مشاعره 

 ومشاعر اآلخرين.

يتوقع مشاعر اآلخرين في      -

 عدة مواقف بسيطة.

 

 (0لعدد )يميز ا -

 البرتقالي يميز اللون  -

 

 (ت) التاء  يميز حرف  -

 (ت يميز صور حرف) -

 

 الثـــــالثــاء

  (0العدد )يربط -

 بالكمية التي تمثله

 ر

 (ت) التاء  يميز شكل حرف -

 (ت - تـ) حسب موقعه  في الكلمة

(ت) التاء  لحرف حركيةألعاب  -  

 امالء

الباء و الميم يحرف  

 األربعــــــاء

 الوهاراث الحياتيت
 

 بالنفس و الممتلكاتإلعتناء ا  -

 (0العدد )ايكتب  -

 .المثلث يميز الشكل  -

 واجب في الدفتر

 

 

 (ت) التاء يكتب حرف -

 في كتاب العربية الممتعة 
 )الجزءاألول(.

 واجب في الدفتر

 الخويس

 القيوت
 

   احترام الكبير
مراجعة وألعاب حركية 

 ( 0العدد )على 

 
 مراجعة جميع مهارات  

 (ت) التاء حرف 
 

 الجوعت

 تاءالأنشودة حرف 

 أنشودة األعداد

  أنشودة نسب الرسول 

 هفيذةروابط 
 

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (14/10/2023_ 10/10/2022)   السادسسبوع األ األولالفصل 

 المرشدة االكاديميت 

 لبنى عنبر

 الورشذة االكاديويت 

 عنبر لبنى

https://www.youtube.com/watch?v=3jZ1ACSBpBw
https://www.youtube.com/watch?v=3jZ1ACSBpBw
https://www.youtube.com/watch?v=6hKhpLCGFFs
https://www.youtube.com/watch?v=6hKhpLCGFFs
https://www.youtube.com/watch?v=dNdM6XvK8do
https://www.youtube.com/watch?v=dNdM6XvK8do


Unit 2: My Classroom

Topic Vocabulary

Our classroom objects:
(bin, board , chair, clock , cupboard, window.)

KG1 WEEKLY PLAN

Term 1

Week 6 (10/10/2022-14/10/2022)

Letter D song
Writing letter Dd

Number four song
Square shape song

Useful links:

Literacy

Numbers:

Dear parents,
-Please  help your child to draw pictures 
or collect objects that start with the 
letter D then  encourage them to  bring 
them  and talk about them in the class.

Let’s Cooperate

-Identify and recognize 
the letter (D/d) shape, its 
sound /d/, and some 
related words ( dog, duck , 
doctor, dinosaur ,doll , dice 
dirham )

Science enrichment period

Who am I?
Students will identify the 5 stages 
of human growth             
( baby, child, teenager, adult and 
elderly

Please revise with your child pages ( 13 & 14 ) from  First 
Friend class book

H.W
-Tuesday, Practice book, worksheet

-Thursday, ABC book, 12 and 13

- Friday, Practice book

https://www.youtube.com/watch?v=nb8DqaQmNWg
https://www.youtube.com/watch?v=-4BFXYlOT8k
https://www.youtube.com/watch?v=-4djlIJR8R4
https://www.youtube.com/watch?v=sBDG297o1jA&t=26s

