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المفاهيم األسالمية واألجتماعية 

 والمهارات الحياتية
 العلومخبرة 

الرياضيات خبرة 

 والتصميم والتكنولوجيا
 خبرة اللغة العربية

 المادة

 اليوم

 والتاريخ

 

 التربية األسالمية

 شهر رمضان 

 
    يتعرف على شعائر شهر رمضان  -

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 دمج األلوان 

 

 .األلوان األساسيةيتعرف على  -

 يتعرف على مفهوم دمج األلوان - -

يدمج األلوان مع بعضهما البعض 

األلوان  من 3على األقل  ليميز

 الثانوية  

 

 

يتعرف على 
  I 4العدد

 

 (ظ )  الظاء  حرفعلى  يتعرف 
 بها صوت الحرفوكلمات 

 – ظهر – ظفر – ظبي – ظرف )
 ( ظالم

 واجب في الدفتر
 

 اإلثنيــــــــن

 الدراسات اإلجتماعية

 مراجعة 

 

مراجعة على المواضيع التي -

 تعلمها 

 I 4العدد يميز 

 

 ظ () الظاء يميز حرف 
 
 

 الثـــــالثــاء

بالكمية  I 4 يربط العدد 
 التي تمثله 

 ظ () الظاء  يميز شكل حرف
 (ـظ - ظـ)  حسب موقعه  في الكلمة

 ظ () الظاء   لحرف حركيةألعاب  -
 إمالء

 (ق - ب -م  -و)
 

 األربعــــــاء

 المهارات الحياتية

 

   تنسيق األلوان 
 I 4العدد يكتب 

 

 

 
 ظ () الظاء  حرف يكتب -

 في كتاب العربية الممتعة
 واجب في الدفتر

 

 الخميس

 القيمة

  التذوق الفني 

 
 ألعاب حركية

واجب في كتاب عالم 
 األعداد
 

 الظاءمراجعة لمهارات حرف 
 ألعاب حركية

 
 الجمعة

  الظاءأُنشودة حرف 

 األعدادأنشودة 

 

 روابط مفيدة
 

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (17/3/2023 _13/3/2023) الحادي عشرسبوع األ الثاني الفصل 

 المرشدة االكاديمية 

 عنبر لبنى

https://www.youtube.com/watch?v=dNc90SeqYRU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=dNc90SeqYRU&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=6hKhpLCGFFs


KG1 WEEKLY PLAN

Term 2

Week 11 (13/03/2023- 17/03/2023)

Letter  U  song

Writing letter Uu

Useful links:

Literacy

Revise numbers from 1 to 15

Numbers:

Science enrichment period

Please revise with your child pages
(52 & 53) from  First Friend class book

H.W

-Thursday: ABC book, pages

( 54 & 55 )

-Friday: practice book

Let’s Cooperate

Identify and recognize the 
letter (U/u) shape, its sound 
/u/, and some related words 

(umbrella - up – upside down-

under- upstairs-uncle )

Please  encourage your child to  

read the words  in his/her  practice 

book .

Unit 8: My Body
Topic Vocabulary

(head, hair, face, eyes, ears, nose, mouth)

Motion:
To use observation to 
investigate the concept of 
motion (push and pull)

https://www.youtube.com/watch?v=nPJRhEV-kF8
https://www.youtube.com/watch?v=0gosWhkMwf8
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