روضة املدارس األردنية الدولية
الـخطــة األسبوع ـيـة
لصف التمهيدي الدولي "" cpللعام الدراس ي 2016-2015
اسم الطفل

األسبوع الثالث من شهر آذار

2016/3/17-13م

لغتن ـا الع ـربي ـة

الوحدات التعليمية

*الحرف  :الهاء( ه )
* أشكاله حسب موقعة في الكلمة ( متصل  -منفصل( هـ  -ه ).
مفاهيم لغوية

* ربط الحرف مع الحركات المد القصير (ه – هِ -
ه  -ه ).
َ
* ربط الحرف مع حروف العله المد الطويل( هــا  -هــو – ه ــي).

* الكلمات املنظورةَ (:ه َرم – ُمهرج َ -وجه) .
* الكلمات املقروءة ( :هللا – َه َدف – َس ْهم ).
* تحليل الكلمات إلى حروف ومقاطع,.
*األعداد .) 16 ( :
الرياضيات

التربية اإلسالمية

* األلوان :الذهبي.
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النصر.
IT Weekly Plan for Kg2 Students:

Computer

)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

Français

* تم التطبيق العملي من خالل الرسم للمادة وسيتم ارفاقها مع الخطة األسبوعية
الطبيعة
ورد
عصفور
عشب

La nature
Fleur
Oiseau
Herbe
Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

*بازار هدايا عيد األم ."2016/3/ 17 – 16
بيب بيب بيب بيب َل َل َل َل َل َل
بابا عنده سيارة سميناها رشيقة ملا بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة
بيب بيب بيب بيب َل َل َل َل َل
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

كلن عندن سيارات وجدي عنده حمار بيركبنا خلفة وبياخدنا مشوار
البوليس يصفرله بايده بإشرله السيارات تزمرله
باب باب باب
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
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

Theme

Jordanian International Schools
English weekly plan for kg2 CP
(13th - 17th March- 2016)
Transportation by land (2)

Theme related Transportation-land-fuel-gas station-police carambulance- track –bus-bike.
vocabulary
-How students arrive to school each day.
Structure

-Sitting on the bus properly or any vehicle.
-Safety rules always come first.

Letter land
Phonics
Math
Science
Stories

Letters: (W,w -X,x)
Words: watch- wet- web – fox- ox -box.
Number: Sixteen (16)
Color: Grey
Concept: What is the shape?
The safety of transportation by land
- Good Morning Digger

-Thomas Story.
The wheels on the bus song
The wheels on the bus
The wheels on the bus go round and round, round
Song
and round all through town
The babies on the bus go wa wa wa, wa wa wa
The babies on the bus go wa wa wa, wa wa wa all
through town
English teachers
Mrs. Samia Al-sharif
Ms. Dina Masry

