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المفاهيم اإلسالمية واإلجتماعية خبرة 
 والمهارات الحياتية

 خبرة اللغة العربية الرياضيات خبرة  العلومخبرة 

         
 المادة
 اليوم

 والتاريخ 

 التربية اإلسالمية
 

ف مفهوم بّر الوالدين .-  يتعرَّ
 يعّدد أساليب بّر الوالدين.-
ف آداب االستئذان.-  يتعرَّ

 

 
 
 

 

 

 

يتعّرف على  ـ 
 أَدوات العلوم 

 –) عدسة ُمكبّرة 
 –أُنبوب اختبار 
 مجهر.... (.

 

 

 

 

يُعّدد ُخطوات  _
 .التَّفكير الِعلمي

 

 

(. 1 – 2يُميّز األَعداد ) -  

الكميَّة التي يَربط بين العدد و  -
 تمثّلهُ.

( . 1 – 2يكتب األعداد ) -  

 

 الباءحرف 
 االستماع و المحادثة

 .قصة الحرف  يستمع الى -
على  ج الكلمات التي تحتوييستخر -

 الحرف والتعرف على معانيها.
يميز صوت الحرف و أشكاله  -

 المختلفة

ــد
ــــ

ــــ
حـ

األ
 

 التربية اإلجتماعية والمهارات الحياتية
 

 يَتَعّرف على مفهوم األُسرة .-

يُقارن بين الحياة في ُمجتمع اإلمارات  -
 المسكن( –قديماً َو حديثاً )األسرة 

 

 
(. 3 – 4يُميز األَعداد )  -  

يربط بين العدد و الكميَّة التي  -
 تمثّلهُ.

( . 3 – 4يكتب األعداد ) -  

 

 الباءحرف 
 الصوتيات

  .ز الحرف مع الحركات و المدوديُميّ -
 .اءبكلمات تحتوي على حرف ال يقرأ-
قراءة في كتاب العربية  واجب بيتي -

 . (12ص )  1الممتعة ج

ـن
ــــ

يـــ
إلثن

ا
 

(.5يُميّز العدد )-  

يربط بين العدد و الكميَّة التي  -
 تمثّلهُ.

( .5يكتب العدد )  -  

.5حتى  1يسترجع األعداد من -  

 اءالبحرف 
 مهارة الكتابة

 اء بأشكاله المختلفة.بحرف ال يكتب -
اء مع الحركات و بحرف اليكتب  -

اء المدود.
الثــ

ــــ
لثـ

ا
 

 القيمة
 

 االحترام*
 

 
 

 بطيء(. –يميّز مفهوم ) سريع -

 اءالبحرف 
-يعدد عناصر القصة )الشخصيات -

 المكان( -الزمان
 يميز عناصر قصة حرف الباء. -
يقرأ كلمات حرف الباء قراءة  -

 صحيحة.
 ورقة عملواجب  -

ـاء
ــــ

بعـ
ألر

ا
 

 
 

 تحت ( –يميّز مفهوم ) فوق -

 الباءحرف 
: " بيتي العنوان -األولىصحيفتي  -

 َجميٌل"
يتعرف على خطوات الكتابة  -

 االبداعية.
 يطبق الخطوات في دفتر صحيفتي. -
كتاب العربية الممتعة واجب بيتي :  -
 ( . 21)  ص 1ج

س
خمي

ال
 

 آداب االستئذان
  حرف الباء

المواقع 
 االلكترونية 

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

لاالفصل   (23/9/2021_  9/2021/ 19  ثَّالثال سبوعاأل ألَوَّ

 االكاديمية المرشدة 

لبنى عنبر
 المرشدة االكاديمية 

 لبنى عنبر



Unit 1: Hello! 

    Topic Vocabulary 

Sunday/ Monday/ Tuesday/ 

Wednesday/ Thursday/ 

Friday/ Saturday  

KG2 WEEKLY PLAN 

Term 1 

Week 3 (19/9/2021- 23/9/2021) 

 

Hello song 

 

Letter Aa song 

 

Days of the week  

 

  

Useful links: 

Literacy 

 

 

 

 
 
Monday: First Friends /Activity Book 
page 4. 
 
Wednesday: Structure worksheet 
Thursday: Write the letter on the 
green book 
 
 

 

 
 
 

 

- Encourage your child to  
bring an object that starts with  
letter Aa to talk about it  
in front of the class. 
 
 

Let’s Cooperate 

-Recognize the letter (Aa) 
shape, sound /a/ and some 
related words 
(Apple/ ant/ alligator/ 
axe/ arrow) 
 

H.F.W 
hello/ I / am 

 
 

Homework: 

Please Revise with your child pages (4-5-6-7-8-9)  from  
First Friends class book 

 

Cross Curricular Integration: 
- Numbers: ( 21-22)  
- Shape: circle 
- Colour : red 

 

Structure:  
-What day is it? 
-It’s (Monday). 

https://www.youtube.com/watch?v=arFUoaq6etg
https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
https://www.youtube.com/watch?v=gsb999VSvh8
https://www.google.com/search?q=letter+r++sng&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5uPGExLHuAhXR0oUKHTQiAAIQ2-cCegQIABAA&oq=letter+r++sng&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIECAAQGDoECAAQQzoECCMQJzoCCABQuroGWMPIBmDhyQZoAXAAeACAAcsBiAHBBJIBBTAuMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ItALYLmfBtGllwS0xIAQ&bih=730&biw=1517&safe=strict
https://www.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg
https://www.google.com/search?q=letter+r++sng&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5uPGExLHuAhXR0oUKHTQiAAIQ2-cCegQIABAA&oq=letter+r++sng&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIECAAQGDoECAAQQzoECCMQJzoCCABQuroGWMPIBmDhyQZoAXAAeACAAcsBiAHBBJIBBTAuMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ItALYLmfBtGllwS0xIAQ&bih=730&biw=1517&safe=strict
https://www.google.com/search?q=letter+r++sng&tbm=isch&ved=2ahUKEwi5uPGExLHuAhXR0oUKHTQiAAIQ2-cCegQIABAA&oq=letter+r++sng&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIECAAQGDoECAAQQzoECCMQJzoCCABQuroGWMPIBmDhyQZoAXAAeACAAcsBiAHBBJIBBTAuMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=ItALYLmfBtGllwS0xIAQ&bih=730&biw=1517&safe=strict

