روضة املدارس األردنية الدولية
الخطة األسبوعية

الخطة األسبوعية لصفوف البستان للعام الدراس ي 2016/2015م
األسبوع الثالث شهر آذار
2016/3/ 24 – 20م
الوحدات التعليمية

الثقافة العامة

مفاهيم لغوية

الرياضيات
التربية اإلسالمية

Computer

اسم الطفل:

الكائنات البحرية واملواصالت البحرية

*التعرف إلى الكائنات البحرية أسمائها – صفاتها –طرق تكاثرها - -
غطاء جسمها -مكان تواجدها.
* التعرف الى أجزاء جسم السمكة – اهمية الخياشيم في التنفس –
جسم السمكة وكيف يساعد على الحركة في امل ـ ــاء.
* غذاء السمك
* الحوت أماكن تواجده وتكاثره – مهنة الصياد وأدواته .
* اهمية السمك في غذاء األنسان إلحتواته على اليود والكلس.
*كيفية املحافظة على الشاطئ واملياه من التلوث.
* الحروف  :الجيم ( ج )
* الكلمات  ( :جمل – جوز – جوهرة  -جزرة ).
* األعداد  :مراجعة األعداد من ( .)7 - 1
* الشكال  :مراجعة الشكل املربع.
* املفاهيم  ( :العد التنازلي ( . ) 1 – 7
* قصة سيدنا يونس عليه السالم والحوت .
IT Weekly Plan for Kg1 Students:
)Duration: From (20-3-2016) To (24-3-2016
Outcomes :
Use the keyboard to type numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8) and (A, B, C).
Teacher: Jalila Al-Shareef

الطبيعة
وردة
عصفور
عشب

Français

الربيع

La nature
fleur
Oiseau
Herbe
Le Printemps

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات * ا ألحتفال بعيد ا ألم يف مبىن الروضة.
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
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 األلكترون الجديد للمدارس والروضة
www.jis.edu.com

Jordanian International schools
English weekly Plan for KG1 (20th -24th March -2016)

Sea Creatures

Theme
Theme related
vocabulary

Letters
Math
Social Studies

-Sea creatures: fish, shark, dolphin, whale,
octopus, seal.
-Fish parts: fins, gills, scales, tale.
Letter: “N, n “.
Words: net, noodle.
Numbers: (9) Nine.
Shapes: 3D shape” Cone.

-How to keep out water pollution?
1.2.3.4.5 Song.

Songs

1,2,3,4,5 once I caught a fish alive
6,7,8,9 ,10, then I then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it beat my finger so..
Which finger did it bite?
This little finger on my right.

English Teachers

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

روضة المدارس األردنية الدولية

Jordanian International Schools

البستان

)KG 1 (A

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

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

روضة المدارس األردنية الدولية
Jordanian International Schools

البستان

)KG 1 (B

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

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

روضة المدارس األردنية الدولية
Jordanian International Schools

البستان

)KG 1 (C

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

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

