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الوفاهين األسالهيت واألجتواعيت 

 والوهاراث الحياتيت
 العلىمخبرة 

الرياضياث والتصوين خبرة 

 والتكنىلىجيا
 خبرة اللغت العربيت

 الوادة        

 اليىم

 والتاريخ 

 

 األسالهيت التربيت

 

 سىرة الفاتحت

 

  يردد ويحفظ سىرة الفاتحت -

 
 
 
 
 
 

 

 وحدة الماء
 
 

   مراجعة عامة على وحدة-
 .الماء 
 

 استخداماته(و)مصادر الماء  -
 
 

 

 تطبيقات عملية -
 

 .وحاالت الماءصائص على خ

 العدد ٌتعرف على

(7.) 
 

     ( وكلمات بها ذ حرف)ى يتعرف عل- 

 صوت الحرف
  (ذرة - ذراع – ذهب – ذئب – ذيل)

 األحـــــــــــذ

 الهوٌة الوطنٌة
ٌتعرف على الهوٌة الوطنٌة وبعض -

 عناصرها 

 -رئٌس الدولة ، النشٌد الوطنً –)العلم 

 .العملة ( –الزي  -

 

 ٌمٌز شكل خرٌطة دولة اإلمارات .-

 

الجنسٌات بعض ٌتعرف على  -

 الموجودة فً الدولة

 

 (.7) العدديميز 
 

 اللون البني.يميز 
 

 

 (ذيميز حرف ) -
 ذ(يميز صور حرف) -

 ( الذال) تمييز حرف   واجب
 ) ورقة عمل(         

 

 اإلثنيــــــــن

 الوهاراث الحياتيت
 

 والطاوالت االرض تنظٌف- 

 (مسح– فرك) 

 (7) العدديمثل 

 
ٌربط بٌن رمز-  

.العدد والكمٌة التً تمثله  
 

لألعداد من العاب حركٌة  -
(7). 

 

  (ذحرف) شكليميز  -
 (ـذ - ذ) موقعه  في الكلمة حسب
ذ(لحرف ) حركٌةألعاب  -  

 الثـــــالثــاء

 

 القيوت

 التجرٌب
 والبحث واالستكشاف 

 

 (7يكتب العدد )-

الهندسً  ٌز الشكلٌم-
. النجمة  

 

 
 الذاليكتب حرف  -
              

  الدالوحرف  األلف_إمالء: حرف 
 

 

 األربعــــــاء

  

جميع مهارات مراجعة -

   7العدد

 اجب في الدفترو

       

مراجعة جميع مهارات -

 الذالحرف 
 اجب في الدفترو
 

 الخويس

 أنشودة حرف الذال
 أنشودة األعداد
 سورة الفاتحة

 روابط هفيذة
 

  األولىسبوعٌة للروضة ة األطالخ

 (18/11/2021_ 14/11/2021)   الحادي عشرسبوع األ األولالفصل 

 

 المرشدة االكاديميت 

 لبنى عنبر
 الورشذة االكاديويت 

 عنبر لبنى

https://www.youtube.com/watch?v=i_NOoIf5EIk
https://www.youtube.com/watch?v=F6IU1TCiRzU
https://www.youtube.com/watch?v=UEfMnlItUyk


Revision

KG1 WEEKLY PLAN
Term 1

Week 11  (14/11/2021-18/11/2021)

Letter I song
Writing letter Ii

The Numbers song
The shapes song

Useful links:

Literacy

Numbers:

Science enrichment period

Water:
-To introduce the concept of sink and 
float.
-Identify at least 3 objects that sink 
and 3 objects that float.

Please revise with your child
pages( from 4 TO 27 ) from  First Friend class book

H.W
- Wednesday: ABC book,  pages 

(25, 26, 27).

- Thursday: revision worksheet on 
the practice book.

Note: English dictation on Thursday

- Please help your child to practice on writing these letters ( G, g , H, h)

Revise the numbers from

To

Unit1: Hello Unit2: My Classroom Unit3: My Toys Unit4: My Things

-Identify and recognize the 
letter (I/i) shape, its sound 
/i/, and some related 
words:

(igloo, iguana, ink 
injection , insects )

Dear parents, 

Please revise the book themes with your 

child and help them go through the 

PowerPoint of these themes and do the 

related activities.

Let’s cooperate 

https://www.youtube.com/watch?v=P56hZEhqFCw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uNNZRD1VNV0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=g6Xt5b_tdSg
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0

