روضة املدارس األردنية الدولية
الخطة األسبوعية

الخطة األسبوعية لصفوف البستان للعام الدراس ي 2016/2015م
األسبوع الرابع شهر شــباط
2016/2/25-21م
الوحدات التعليمية

الثقافة العامة

اسم الطفل:

النبات والــزراعـ ــة

* النبات – أهمية النباتات في األتزان البيئي.
* أهمية الضوء والشمس واملاء للنبات.
* شروط نمو النبات (الشمس واملاء).
* أهمية الزراعة – ماذا نزرع؟ ( بذور – أشتال – أبصال)
*مراحل نمو النبات و أجزاء النبات ( بذرة – ساق -اوراق)
أشكال ورق الشجر.
* الزراعة قديما واألدوات التي كانت تسخدم .
* تطور الزراعة حديثا وتطور املعدات الزراعية .
* البيوت البالستيكية – التراكتور – الري بالتنقيط .
* مهنة املزارع وأدواته .
* أنواع األشجار املثمرة وغير املثمرة – أشجار الزينة واملحافظة على األشجار.
* األسمدة وأهمية تقليب التربة وتهويتها.

مفاهيم لغوية

الرياضيات
التربية اإلسالمية

* الحروف  :الالم ( ل )
* الكلمات ( :لحم – لعبة  -ليمون ).
* األعداد  :العد التصاعدي ( .)6-1
* األلوان :مراجعة األلوان ( األحمر – األخضر – األزرق – األصفر).
* حمد هللا سبحانه وتعالى على نعمة النبات واألشجار.

IT Weekly Plan for Kg1 Students:
)Duration: From (21-2-2016) To (25-2-2016

Computer

Outcomes :
-Use the keyboard to type numbers (1, 2, 3, 4, 5).
Teacher: Jalila Al-Shareef

La nature
fleur
Oiseau

الطبيعة
وردة
عصفور

Français

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

*

قراءة ادلكتورة) جمدولني خلف( قصة " المثرة العجيبة ألطفال الروضة.

زرعنا شجرة في وسط البستان سقاها أبي عاشت في أمان
كبرت في حجمها عظمت في جذعها فأراد والدي أن يقلعها شد شد لم يقلعها
فرأته أمي فجاءت في عجل أمي أمسكته بنشاط من غير كسل
امي أمسكت أبي أبي امسك االشجرة شدوا شدوا لم يقطعوها
فرأتهم أختي جاءت في عجل امسكتهم بنشاط من غير كسل اختي أمسكت أمي
أمي امسكت ابي ابي امسك الشجرة
شدوا شدوا لم يقطعوها
فرآهم كلبي جاء في عجل امسكهم بنشاط من غير كسل
كلبي امسك أختي اختي امسكت امي أمي امسكت أبي أبي أمسك الشجرة
شدوا شدوا لم يقلعوها
فرآهم قطي جاء في عجل امسكهم بنشاط من غير كسل
قطي امسك كلبي كلبي امسك أختي اختي امسكت امي أمي امسكت أبي
أبي أمسك الشجرة شدوا شدوا فقلعوها

معلمات صفوف البستان
سوسن أبو اقياص
سـماء هارون
هنا أبو الحال
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 KG1 (21th – 25th February -2016)

Theme
Theme
related
vocabulary

Letters
Math
Social Studies

Farming / Gardening
-Farming / gardening. What do we plants? Time of
planting?
-garden, plants, leaves, seeds.
-plants parts: roots, steam, leaves, bud, blossom.
-what do plants need to grow: sunlight, water, good
soil, fresh air.
Letter: “D, d “.
Words: Dog, Duck.
Numbers: (7) seven.
Concept: (Heavy - light).

- How do plants grow? seeds, bud, blossom, tree, stem,
root, leaves.
Growing sunflower: 1. Plants the seeds. 2. Water the
seeds. 3. Seeds start to grow. 4. Flowers grow.
Song

Songs

We walk in the rain and we
( hold our umbrellas) *3
In the rain
We walk in the rain and we
( jump over the puddles)*3
In the rain

English Teachers

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

