روضة املدارس األردنية الدولية
الخطة األسبوعية
الخطة األسبوعية لصفوف البستان للعام الدراس ي 2016/2015م
اسم الطفل:
األسبوع الثالث شهر شباط
2016/2/18-14م
الوحدات التعليمية
الغذاء( )2

الثقافة العامة

مفاهيم لغوية

الرياضيات
التربية اإلسالمية

*الغذاء واهميته وفوائده لجسم األنسان وملراحل نموه.
* مصادر الغذاء اللحوم (( الدجاج – البقر – األسماك – الخروف)
* مصدر نباتي ( حبوب – خضار – فواكه – وفائدتها لإلنسان)
* الخبز مصدره – مراحل صناعته .
* مهنة الخباز – أدواته.
* األطعمة املكشوفة وضرورة األبتعاد عن تناولها وأضرارها.
* الحروف  :الغين (غ )
* الكلمات  ( :غيمة – غوريال ).
* مراجعة حرف ( ع ) والكلمات  :عنب – عصير.
* األعداد .)6 ( :
* األلوان  :الزهري.
املفاهيم  ( :كبير  -صغير).
* مـ ـراجعــة س ــورة التين والزيتون.
.
IT Weekly Plan for Kg1 Students:
)Duration: From (14-2-2016) To (18-2-2016

Computer

Outcomes :
-Be able to write number 4 on the computer.
-Use the keyboard to type numbers (1, 2, 3, 4).
Teacher: Jalila Al-Shareef

Français

il fait froid
il fait beau
arbre

الطقس بارد
الطقس جميل
شجرة

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

*  * .عمل " . " pan cake
* رحلة إلى مركز ألعاب " "JOY TOWN

الفواكه والخضار
الف ـ ـواك ـه والـخض ــار م ــا ف ـ ــي احل ـ ــى منه ـ ـا ثـم ـ ـار
بتغــذين ـ ـ ـا وبتقوينـ ــا وبتــحمي ـنــا مـ ـ ـن األم ـراض

معلمات صفوف البستان
سوسن أبو اقياص
ســماء هارون
هنا أبو الحال

يمكنكم تتبع أنشطة األطفال في الروضة من خالل صفحتنا على
)(Facebook
www.facebook.com/jisschool

املوقع اإللكتروني الجديد للمدارس والروضة
www.jis.edu.com

Jordanian International schools
English weekly Plan for KG1 (7th – 11th Feb -2016)

Theme
Theme
related
vocabulary
Letters
Math
Social Studies

Songs

Healthy food
-types of food: vegetables, fruits, meat, milk, bread,
apple, banana, potato, tomato, carrot, cucumber,
strawberry,
- buy, sell, money, shop, customer, fruits, vegetables.
Introduce letters: “A a”
Words: album, apple.
Numbers: 6 (six).
Shapes: 3 – D – Cube.

-Main meals: breakfast in the morning, lunch at noon,
dinner at night.
-Healthy food and unhealthy food.
Songs
1. Do you know ( the diamond shape)*3
Do you know the diamond shape, the one
Which like to shape?
Yes, I know ( the diamond shape)*3
Yes, I know ( the diamond shape )the one which
Like to shine.

2. find 4 corners, find 4 corners (sides the same)*2
( put them all together )*2 ( square my name)*2

3. Round, and round a circle, draw one in the air.
Stop, look, find one ( circles everywhere) *2

English Teachers

Ms. Sara Shayeb
Ms. Sara AL-Teerawi
Ms. Farah Jaber

