روضة املدارس األردنية الدولية
الخطة األسبوعية

الخطة األسبوعية لصفوف البستان للعام الدراس ي 2016/2015م
األسبوع الثاني شهر آذار
2016/3/ 10 -6م
الوحدات التعليمية

الثقافة العامة

مفاهيم لغوية

الرياضيات
التربية اإلسالمية

اسم الطفل:

املواصالت البرية ()1

* التعرف إلى املواصالت البرية القديمة ( جمل – حصان – عربة ).
* مكان سيرها.
* تطور املواصالت البرية  -السيارات – أنواعها.
* السيارات بشكلها الجديد.
* أجزاء السيارة من الداخل والخارج.
* التصرف الصحيح داخل السيارة – حزام األمان.
* مهنة السائق – مهنة امليكانيكي.
* رخصة القيادة ورخصة السيارة.
* الحروف  :الحاء ( ح )
* الكلمات  ( :حصـان – حبوب – حبل  -حمامة ).
* األعداد  :العد التصاعدي ( .)7
* األلوان :البرتقالي.
* سـ ــورة قري ــش.
IT Weekly Plan for Kg1 Students:

Computer

)Duration: From (6-3-2016) To (10-3-2016
Outcomes :
-Use the keyboard to type numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Teacher: Jalila Al-Shareef

Français

La nature
fleur
Oiseau
Herbe

الطبيعة
وردة
عصفور
عشب

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات * رحلــــة اىل حديقــــة احليوانــــــــــــات " منزته مغـــــدان".

األناشيد

كلن عندن سيارات وجدي عنده حمار
بيركبنا خلفه وبياخدنا مش ـ ـ ـ ـوار
البوليس يصفرل ـ ـ ـ ـ ـه بايده بإش ـ ــرله
السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارات تزمرلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
بـ ـا ب ــا ب ـ ـاب
وحماره ما بيمش ي غير تحت السما الزرقا
وجدي قد ما بيحبة معلقلوا خرزة زرقا
وملا بتشتي الدينا شوي وبينزلو نقاط املي
بيتخبى تحت بلكون الحي
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 (6th March -10th March -2016)

Transportation by Land (1)

Theme
Theme related
vocabulary

Letters
Math
Social Studies

- Transportation means: Bus, car, train, plane,
bout, ship, bike, cart.
New word: village, street, sidewalk, crosswalk.
Letter: “G ,g “.
Words: goose, goat.
Numbers: (8) Eight.
Shapes: 3D shape” sphere.

- How to ride cars safely (seat belt).
- Traffic lights: it’s colors, stop signs, road direction.
The wheels on the bus Song.

Songs

The wheels on the bus go ( round and round)*3
The wheels on the bus go ( round and round)
all through the Town
The horn the bus goes (beep)*8
The horn the bus goes (beep)
all through the Town

English Teachers

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

