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الـخطــة األسبوع ـيـة
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األسبوع الثاني من شهر آذار

اسم الطفل

2016/3/ 24 -20م
الوحدات التعليمية

لغتن ـا الع ـربي ـة
*الحرف  :حرف الصاد ( ص )
* أشكاله حسب موقعة في الكلمة ( متصل  -منفصل( صـ  -ص ).

مفاهيم لغوية

الرياضيات

التربية اإلسالمية

ص -ص ).
* ربط الحرف مع الحركات المد القصير ( ْ
ص –صُ -
* ربط الحرف مع حروف العله المد الطويل( صا – صو  -صي).

ََ
* الكلمات املنظورةَ (:
صدفُ -
ص ْندوق  -قفص ) .
* الكلمات املقروءة ( :صابون – صوف َ -رصيف ).
* تحليل الكلمات الى مقاطع وحروف.
*األعداد .) 17 ( :
* األلوان :قوس قزح
* املفاهيم ( :يطفو  -يغرق) .

َّ ا
*مراجعة سورة النصر و آية الكرس ي" بسم هللا الرحمن الرحيم" }الل ُـه َل
ا ٰ ا َّ ُ ا ْ ا ُّ ْ ا ُّ ُ ا ا ْ ُ ُ ُ ا ٌ ا ا ا ْ ٌ َّ
ُ
الس ام ااوات اوماا
ا
َّ
ِإلـه ِإ اَل هو الحي القيوم ۚ َل تأخذه ِسنة وَل نوم ۚ له ما ِفي
ِ
ا
ْا
ا
ا َّ
ا َّ ْ
ْ ا
ا
اْل ْ
ض ۗ امن ذا ال ِذي ايشف ُع ِعند ُه ِإَل ِب ِإذ ِن ِه ۚ اي ْعل ُم اما اب ْين أ ْي ِد ِيه ْم او اما
ا
ر
ِفي
ِ
ا
ُ ا ا
ْ َّ
ُ
ا
اْا
خلف ُه ْم ۖ اوَل ُي ِحيطون ِبش ْي ٍء ِِّم ْن ِع ال ِم ِه ِإَل ِب اما ش ااء ۚ او ِس اع ك ْار ِس ُّي ُه
ْ
ْ
َّ ا ا ا ْ ا ْ ا ا ا ا ُ ُ ْ ُ
يم{ ﴿ ﴾٢٥٥ا
ود ُه ِحفظ ُه اما ۚ او ُه او ال اع ِل ُّي ال اع ِظ ُا
ات واْل ارض ۖ وَل يئ
السماو ِ
سورة البقرة االية ()55

*دعاء دخول املنزل "بسم هللا توكلت على هللا وال حول وال قوة اإل باهلل"
*دعاء الخروج من املنزل " بسم هللا ولجنا وبسم هللا خرجنا وعلى ربنا
توكنا".

IT Weekly Plan for Kg2 Students:
)Duration: From (20-3-2016) To (24-3-2016
Outcomes :

Computer

Use the keyboard to type numbers (from 1 to 10) and type
letters
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M ).

Teacher: Jalila Al-Shareef

Français

الطبيعة
وردة
عصفور
عشب
الربيع

األنشطة والزيارات

* ا ألحتفال بعيد ا ألم يف مبىن الروضة.

La nature
Fleur
Oiseau
Herbe
Le Printemps
Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

عندي سمكة ذهبية بتتمرجح بين املوجات

األناشيد

عيونها بتلمع مضوية مثل النجمة بالعتمات
ال ال ال ال ال
ال ال ال ال ال
بتتمايل من فرحتها متلي عشقانه الحياة
بتفتح تمها ما بتحكى بس بتنفخ بالوانات
ال ال ال ال ال
ال ال ال ال ال
في بيتي في بحر صغير في ضوء وفي عشب صغير
وفي قلبة في سمكة ذهبية بربيها وبحبها كتير
هيدي السمكة الذهبية مثل النجمة بالعتمات

معلمة اللغة العربية
نبال بني عيس ى
يمكنكم تتبع أنشطة األطفال في الروضة من خالل صفحتنا على)(Facebook
www.facebook.com/jisschool

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

Jordanian International Schools
English weekly plan for kg2 CP
(20th –24th March - 2016)
Theme Sea Creatures/ Animals
Theme related -Water-fish-shark-octopus-dolphin-shapes-colorstypes-fins-gills-scales-big-small-sea plants
vocabulary
Structure

-How to keep Sea Creatures safe from water
pollution
-Being alive

Letter land
Phonics

Letter: “Y,y”
Words: yes, yo-yo – yak- yellow.
Number: (17) Seventeen

Math

Shape: Pyramid.

Story

Concept: Making 4 squares
-Shelly the Turtle.
- Being Alive

Science

Animals in the ocean song
The sharks in the ocean go
shunk shunk shunk
all day long
the fish in the ocean go go go
Song
all day long
the crabs in the ocean go pinch pinch pinch
the dolphin in the ocean go
leap leap leap
all day long
English teachers
Mrs. Samia Al-sharif
Ms. Dina Masry

روضة المدارس األردنية الدولية
Jordanian International Schools

)KG 2 (CP
يمكنكم تتبع أنشطة األطفال في الروضة من خالل صفحتنا على
)(Facebook

www.facebook.com/jisschool
املوقع األلكتروني الجديد للمدارس والروضة
www.jis.edu.com

