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الوفاهين األسالهيت 

واألجتواعيت والوهاراث 
 الحياتيت

 العلىمخبرة 
الرياضياث خبرة 

 والتصوين والتكنىلىجيا
 خبرة اللغت العربيت

 الوادة        
 اليىم

 والتاريخ 

 
 التربيت األسالهيت

 
 يزدد ويحفظ سىرج اإلخالص  -

 

 

 

 مهارات العلوم

 -يقارن -يالحظ )
 يصنف( -يقيس

 أدوات لىع يتعرف-
 العلوم

) العدسة المكبرة، 
دورق،  الترمومتر،

 ميزان (

 ادوات يستخدم-
 المالحظة في العلوم

 والقياس والمقارنه
 .والتصنيف

 

 

 (1يتعرف علي العدد)
 

يتعرف علي الحرف) ب( وكلمات بها -
 صوت الحرف

  برتقال ( -حليب–بقرة  -دبي -)بطريق
 

تلوين في كتاب العربية  واجب
 الممتعة

 31ـ ص
 

 األحـــــــــــذ

 .التربيت األجتواعيت 
 

  االساسيح اإلحتياجاخ يحذد -  
 ، الملثس ، الغذاء) لالوسان
 .(المسكه

 تؤمه التي الطزق يعذد _
 ، العمل)  احتياجاتهم للىاس

 .(والشزاء الثيع ، االوتاج

 (1يميز العدد)-
 يميز اللون األحمر-

 

 (بيميز حرف ) -
 يميز صور حرف -

 (ب)

 ) تمييز حرف الباء(  واجب
 ) ورقة عمل(         

 

 اإلثنيــــــــن

(1 )يمثل العدد-  

يربط بين رمز-  

 العدد والكمية التي تمثله
(1للعدد ) حركيةألعاب  -  

الهندسي الدائرة. يز الشكليم-  

 

 حرف شكليميز  -
موقعه  في  حسبحرف (ب)

 الكلمة
ب(للحرف ) حركيةألعاب  -  

 

 

 الثـــــالثــاء

 الوهاراث الحياتيت
 السكة

سكة الحثىب مه وعاء إلى        
     .اخز

سكة الماء مه اتزيك 
.الى اواوي مختلفح   

 (1يكتب العدد)-
 

 كتاب يفواجب 
 نجوم الرياضيات

 72 ص

 األربعــــــاء يكتب حرف الباء -

 القيوت
 التعاون-

 1مراجعة جميع مهارات العدد 

 مهارات  حرف الباء مراجعة جميع
 في كتاب العربية الممتعة واجب

 11،17صـ

 الخويس

https://www.youtube.com/watch?v=KIWo0jEeqe8         المصحف المعلم سورة اإلخالص -1

  ?EHwk-=y12EWZvhttps://www.youtube.com/watchمهارة سكب الماء    -2

 الوىاقع اإل لكترونيت

 

  األولىسبوعية للروضة ة األطالخ

 (23/9/2220_ 19/9/2021)  الثالثسبوع األ األولالفصل 

 المزشذج االكاديميح 

لثىى عىثز
 الورشذة االكاديويت 

 عىثز لبنى

https://www.youtube.com/watch?v=KIWo0jEeqe8


Unit 1: Hello

Topic Vocabulary

Our Book characters:

(Adam, Baz, Tess, Pat, Jig)

KG1 WEEKLY PLAN

Term 1

Week 3 (19/09/2021-23/09/2021)

Letter A song

Writing letter Aa

Number one song

Circle shape song

Useful links:

Literacy

Numbers:

Dear parents,
-Please encourage your child to listen to the 

alphabet song.

-help your child to draw pictures or collect 

objects that start with letter a then make a video 

for him/her while talking about their work.

Let’s Cooperate

-Identify and recognize 

the letter (A/a) shape, its 

sound /a/, and some 

related words 
( apple, ant, ambulance, 

astronaut, arm, alligator)

Science enrichment period

Identify the 6 steps of discovery method:

(ask questions, research, hypothesis, 

experiment, analysis, conclusion)

Identify the tools used by the scientist:

(magnifier, microscope, ruler, tweezers,….)

Please revise with your child pages ( 4-5 ) from  First Friend class 
book

H.W
- Sunday, ABC Book pages 3,4

- Wednesday, ABC pages 6,7 

- Thursday, Activity book,  
page (6) write letter a and 
colour the apple on the same 
page.

https://www.youtube.com/watch?v=hBAuIzZttP4
https://www.youtube.com/watch?v=n5gPlhG_d1E
https://www.youtube.com/watch?v=jwQ3eeu5o9g
https://www.youtube.com/watch?v=UeJKKui1LY0

