روضة المدارس األردنية الدولية

الخطة األسبوعية لصفوف التمهيدي للعام الدراسي 2016/2015م
اسم الطفل:

األسبوع الثاني من شهر آذار

2015/3/10-6م

المواصـ ــالت البري ـ ــة ()1

الوحدات التعليمية

الثقافة العامة

* ا إلستمـاع لقصة ( السيـ ـ ـ ــارة)  .إ
*املواصالت البرية وسب ـب تسميتها .إ
* تطور املواصالت البرية من القديم إلى الحديث .إ
* العجالت – أهميتها – تطورها عبر الزمن .إ
* السيـ ـ ـ ـ ـ ـارة وأجزائه ـ ـ ـا – مهن ـ ـ ـة السائ ـ ـ ـق .إ
* أنواع السي ـ ـارات .إ
البنزي ـ ـ ـن .إ
* محطة إ
* مغسلة السيـ ـ ـ ـ ـارات .إ
* مهنة امليكانيكي – ممر املشاة – رخصة القيادة .إ
*الحروف ( :ج ) الجيم.

مفاهيم لغوية

*أشكاله حسب موقعه في الجملة ( ج ـ  -ج ).
* ربط الحرف مع الحركات المد القصير ( ْج – َج – ُج -ج ).
* ربط الحرف مع حروف العله المد الطويل( ج ــا – ج ــو – ج ــي).
كلمات منظورةَ ( :ج َزر – َج ْوز – َم َجلة َ -دجاج ).
كلمات مقروءة َ ( :ج َزر – َج ْوال َ -جوز ).
*تحليل الكلمات إلى مقاطع

الرياضيات

*األع ـداد.)14 ( :
*األشكال  :هرمــي.
* المفاهيم ( :العدد األكبر ).

التربية اإلسالمية

* سورة الزلزلة.
* اهلل العليم.

IT Weekly Plan for Kg2 Students:

Computer

)Duration: From (21-2-2016) To (25-2-2016
Outcomes :
-Use the keyboard to type numbers (7, 8, 9, 10).
Teacher: Jalila Al-Shareef

Français

La nature
Fleur
Oiseau
Herbe

الطبيعة
وردة
عصفور
عشب

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

* رحلــــة اىل حديقــــة احليوانــــــــــــات " منزته مغـــــدان".
بيب بيب بيب بيب ال ال ال ال ال ال إ
بابا عنده سيارة سميناها رشيقة إ
ملا بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة إ
بيب بيب بيب بيب ال ال ال ال ال إ
في إلها أربع بواب ...زمور ودعسة بنزين* 2إ
ومقاعد حلوة ع البال حتى نقعد مرتاحين * 2إ
بابا عنده سيارة سميناها رشيقة إ
ملا بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة إ
والبابا لو مرة حب يوقفها فجأة بالدرب * 2إ
بيدعس ع دعسة الفريم وبيقول احفظها يا رب إ
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 إ
www.jis.edu.com

Jordanian international Schools
English weekly plan for kg2 (6th March -10th -March -2016)

Theme
Theme related
vocabulary

Structure
Letters
Math
Rhyming word
High frequency
word

Land Transportation(1)
-land transportation , air transportation, water
transportation, go, travel, people, car, bus, train,
ambulance, police car, bus driver, taxi, fire
engine, street, sidewalk, driving license.
- I walk on the side walk.
- The driver drives the taxi.
- I want to be a police man.
Introduce letter : " H .h “
Words: hand, horse, house, hat, hair, hen, hop.
Number: (15) Fifteen.
Shape: Zigzag.
Concept: (top= bottom).
Hat – cat - bat.
Is: (Is she cute?)
How : ( How is she?)
The wheels on the bus Song.

Songs

The wheels on the bus go round and round*2
all day long.
The door on in the bus go open and shut *2
All day long
People on the bus go up and down *2

English teachers:

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

