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المفاهيم اإلسالمية  خبرة 

 واالجتماعية والمهارات الحياتية 
 ة ــربيـــة الع ــــغـة اللرـخب اضـيـــــات  ـالريـرة ــــخب العلــوم رة ـــخب

         

 المادة 

 اليوم

 والتاريخ  

 التربية اإلسالمية 

 دعاء ركوب الحافلة 
 . ركوب الحافلةيتعرف على دعاء   -
 الحافلة. ركوب  يردد ويحفظ دعاء -

سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين  )

 ( وإن إلى ربنا لمنقلبون

 يذكر آداب ركوب الحافلة. -

 القوة 

مفهوم   يتعرف  -

 ة. القو

 . قوة السحب  ميزي -

 .   قوة الدفع ميز ي-

 القوة 

يستكشف أن  -

تطبيق قوة السحب  

أو الدفع على جسم  

يحركه باتجاهات  

 مختلفة . 

يستنتج بالتجربة  -

أن تطبيق قوة  

م  معاكسة على جس

 يغير اتجاه حركته. 

 

 

 

   األعداد 
   66-67- 68يميز األعداد -.

يمثل  األعداد في منزلتي اآلحاد  -
 والعشرات . 

صحيح. يكتب األعداد بشكل -  
 

 غينالحرف 
 والمحادثة االستماع  

 يستمع إلى قصة الحرف .  -
يستخرج الكلمات التي تحتوي على   -

 . معانيها   يتعرف الحرف و 
 يميز صوت الحرف و أشكاله المختلفة. -

إل
ا

ن 
ني

ث
 

 التربية االجتماعية والمهارات الحياتية

في دولة اإلمارات   وسائل المواصالت 

 العربية المتحدة 

وسائل المواصالت المختلفة يسمي  -
-بحرية-ويصنفها حسب نوعها)برية

 . جوية(
 
 يذكر القواعد الصحيحة لعبور الشارع.  -
يميز بعض شبكات النقل والمواصالت  -

 )المترو والحافالت(.  في الدولة
 

 األعداد
70- 69عددين يميز ال-.  

منزلتي اآلحاد  في عددين يمثل ال-
 والعشرات. 

بشكل صحيح.  عددين يكتب ال -  
 

 غينالحرف 
 الصوتيات 

مع الحركات القصيرة   غين قرأ حرف الي-

 . والمدود الطويلة

   .  غينلقرأ كلمات تحتوي على حرف ا ي  -
ً ل يح -  ل بعض الكلمات صوتياً و كتابيا

العربية الممتعة   :بيتي واجب 
 ( 26ص)3ج

ال
ء 
ثا

ال
ث

 

 العد بالعشرات  
 العد بالعشرات )العقود(  مفهوم يميز -
عن غيره من  بالعشرات العد يميز -

 أنواع العد. 
 

 غينالحرف 
 مهارة الكتابة 

 بأشكاله المختلفة غينكتب حرف الي -
يركب حروف و مقاطع ليكّون كلمة  -

 مفيدة 

ء
عا

رب
أل
ا

 

 القيمة 

 
 آداب الطريق وقواعد المرور. يحترم 

 

 

 العد بالعشرات  
 العد بالعشرات. مفهوم يسترجع  -
يطبق العد بالعشرات على األعداد  -

 .   10- 50من 
 
 
 

 ضمائر الغائب
-ضمائر الغائب )هو   تعرف على ي  -

 .  هم( -هي
يوظف ضمائر الغائب في جمل مفيدة  -

 توظيفاً صحيحاً. 
 بشكل اإلمالء   ينسخ جملة  واجب بيتي:

   (  على الغُْصن   ق ف  الغُرابُ و  )
ال

س
مي

خ
 

 تطبيقات رياضية 
 10-50يسترجع العد بالعشرات من  -

العد بالعشرات على األعداد  يطبق  -
 . 10- 100من 

يطبق العد بالعشرات من خالل   -
 األنشطة الحركية واإلدراكية . 

 صحيفتي األولى 

 الغزال الغريق 
يكتب جمالً معبرةً عن رسوم في  -

 صحيفتي األولى. 

يكتب الطالب كلمات االمالء بشكل   -
 صحيح. 

ة  
مع

ج
ال

 

   أنشودة حرف الغين 
 دعاء ركوب الحافلة 

 

المواقع 

 االلكترونية 

 سبوعية للروضة الثانية ة األطالخ

 (17/3/2023_  13/3/2023 حادي عشرال سبوعاأل لثانياالفصل 

 لبنى عنبر  :المرشدة االكاديمية  

 

https://www.google.com/search?q=%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D8%BA&biw=929&bih=582&tbm=vid&ei=G8sGZJG5EezFkdUP_uG3mA0&ved=0ahUKEwjRsqTFisn9AhXsYqQEHf7wDdMQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D8%BA&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LXZpZGVvEAMyBwgAEIAEEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBM6BQgAEIAEOgcIABCABBAKOgYIABAeEAo6CwgAEB4QDxDxBBAKOgYIABAWEB5QAFjtQGCjRmgEcAB4AIAB9gSIAdUakgELMC43LjMuMi4wLjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-video#fpstate=ive&vld=cid:db336325,vid:FSOvDKbn5eE
https://www.google.com/search?q=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1+%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjyo-nDisn9AhVDU6QEHRb-BEQQ_AUoAnoECAEQBA&biw=929&bih=582&dpr=1.1#fpstate=ive&vld=cid:a4350c59,vid:6JkvLAq2BJs


Topics Vocabulary
Unit 5 

Unit 6

Unit 7 

Spelling Test on Thursday

deer , king , there

KG2 WEEKLY PLAN

Term 2

Week 11 (13/3/2023- 17/3/2023)

-Letter Q q song

--Jolly phonics

Useful links:

Literacy

Wednesday: Copy the spelling 
words 
in the English practice book.
Friday: Write letter Q q in your 
ABC Book

Cross Curricular Integration:

-Revise shapes
-Revise Colors
- Numbers : Count by tens (10 -

100) 

- Encourage your child to write 
short sentences using the 
vocabulary that start with these 
letters (u, m, g , p, k , d ,q), take a 
picture, and send it to the 
teacher. 

Let’s Cooperate

-Recognize the letter (Q q) shape, 
sound /qwa/, and some related 
words
(quill, quiet, queen, quilt, quiz, 
quarter, quick  )

-

Science:

Motion

-To use observation to investigate 
the concept of motion(push and 
pull) 
-To identify the causes of motion

Homework:

Please Revise with your child pages (28-45) from  
First Friends class book

https://www.youtube.com/watch?v=NKAookrRV4s
https://www.youtube.com/watch?v=XGzeJACNJG8
https://www.youtube.com/watch?v=TI-pfeaErY4

