روضة المدارس األردنية الدولية
الخطة األسبوعية لصفوف التمهيدي للعام الدراسي 2016/2015م

اسم الطفل:

األسبوع الثالث من شهر آذار
2015/3/17-13م

المواصـ ــالت البري ـ ــة ()2

الوحدات التعليمية

الثقافة العامة

* قصة ( طارق في الشارع) .
* إشارة املرور وأهميتها – ألوانها – مدلوالت األلوان.
* الشارع – كيفية عبوره.
* سيارة اإلسعاف .
* سيارة األطفاء .
* شرطي املرور – قواعد السير – شواخص املرور – القطار الكهربائي.
* السكك الحديدية – أنواع القطارات.
*أهمية إتباع قواعد املرور – إحترام السائق – عدم مخالفة اإلشارة .
*الحروف ( :ص ) الصاد.

مفاهيم لغوية

*أشكاله حسب موقعه في الجملة ( صـ -ص ).
ص  -ص ).
* ربط الحرف مع الحركات المد القصير ( ْ
ص– ُ
ص– َ
* ربط الحرف مع حروف العله المد الطويل( صــا – صــو – صــي).
صفور ).
صور – مقُصُ -ع ْ
صورة – ُم َ
*كلمات منظورةُ ( :
صيف  -لص ).
(صورة – ُمصور – َ
*كلمات مقروءة ُ :
*تحليل الكلمات الى مقاطع وحروف.

الرياضيات

*األع ـداد.)15 ( :
*األشكال  :األشكال الجامدة.
* المفاهيم ( :العد التصاعدي والعد التنازلي ).

التربية اإلسالمية

* سورة القدر.
* بر الوالدين.

IT Weekly Plan for Kg2 Students:
)Duration: From (13-3-2016) To (17-3-2016
Outcomes :
(Use the keyboard to type numbers (from 1 to 10) and type letters
-a,b,c,d,e,f,g,h,i.
Teacher: Jalila Al-Shareef

Computer

تم التطبيق العملي من خالل الرسم للمادة وسيتم ارفاقها مع الخطة األسبوعية
La nature
Fleur
Oiseau
Herbe

الطبيعة
وردة
عصفور
عشب

Français

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

* ابزار هدااي عيد الام 2016/3/17-16م.
كلن عندن سيارات وجدي عنده حمار بيركبنا خلفه وبياخدنا مشـ ـ ـ ــوار
البوليس يصفرل ـ ـ ـ ـ ــه بايده بإش ـ ــرله السيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات تزمرل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ــا ب ــا بـ ــاب
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
--------------------------------------

بيب بيب بيب بيب ال ال ال ال ال ال
بابا عنده سيارة سميناها رشيقة ملا بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة
بيب بيب بيب بيب ال ال ال ال ال
في إلها أربع بواب ...زمور ودعسة بنزين*2
ومقاعد حلوة ع البال حتى نقعد مرتاحين *2
بابا عنده سيارة سميناها رشيقة ملا بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة
والبابا لو مرة حب يوقفها فجأة بالدرب *2
بيدعس ع دعسة الفريم وبيقول احفظها يا رب
معلمات صفوف التمهيدي
مـيســـاء ايـــزولي
آالء الحـــلـــــوانـــــي

☺ كفــاء الخطيــــب
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 (13th.17th .March .2016)

Theme
Theme related
vocabulary

Structure
Letters
Math
Rhyming word
High frequency
word

Land Transportation(2)
-traffic signs, traffic light, stop, get ready, go,
be careful, policeman, road, cross, train, lorry,
van, bus, bike, ambulance, bus driver, rules,
accident, dangerous.
- I see a policeman.
- The traffic light is red.
- Be careful when you cross the road.
Introduce letter : " K ,k “
Words: kangaroo, kitten, kite, king, key.
Number: (16) sixteen.
Color: Grey.
Concept: (under - over).
King – sing – ring.
Will – be (I will be good).
Twinkle twinkle Songs

Songs

Ms. Safa'a Ziad☺
Ms. Muna Al-Saeed
Ms. Mais Baidoun

Twinkle twinkle traffic light
Shining on the corner bright.
When it’s green, it’s time to go
When it’s red, it’s stop you know.
English teachers:

