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

اسم الطفل:

األسبوع الرابع من شهر شباط
2016/2/25-21

الوحدات التعليمية

الثقافة العامة

النبات وال ـ ـزراع ـ ـ ـة

ً
ً
* مفهـ ـوم الزراع ـ ـة قديم ـ ـا وحديثا.
*ماذا نزرع؟ ( ب ـذور – أشت ـال – أبصال) – ملاذا نـ ـزرع؟
* أهمية الزراعة – وقت الزراعة –مهنة املزارع وأدواته.
*أجـ ـزاء النبــات.
* مراحل نم ــو النبــات وشروط نموه.
* التقنيات الحديثة في الزراعة ( اآلالت الحديثة – الري بالتنقيط).
* أشكال أوراق األشجار.
* فوائد األشجار وكيفية العناية بها.
*كيفية العناية باألشجار وعدم قطعها.
*النباتات التي نأكل أوراقها والنباتات التي نأكل جذورها.
*الحروف  ( :ش ) الشين.

مفاهيم لغوية

أشكاله حسب موقعه في الجملة( متصل – منفصل) ( -ش ـ  -ش)
ش -ش ).
* ربط الحرف مع الحركات الثالثة المد القصير ( َش – ُ
* ربط الحرف مع حروف العله المد الطويل( شــا – شـ ـ ــو – ش ــي ).
كلمات منظورة ( :شادي – شمعة – فراشة  -مشمش ).
كلمات مقروءة  ( :شرب – شادي – ش ار ب  -مشمش ).

الرياضيات

*األع ـداد.)13 ( :
* األلوان :البنفسجي.
* األشكال  :األشكال المتشابهة.
* المفاهيم :تسلسل أيام األسبـ ـوع.

التربية اإلسالمية

* سورة التين والزيتون.
* اإليمان باهلل سبحانه وتعالى.

IT Weekly Plan for Kg2 Students:
)Duration: From (21-2-2016) To (25-2-2016
Outcomes :
-Use the keyboard to type numbers (7, 8, 9, 10).

Computer

Teacher: Jalila Al-Shareef

La nature
fleur
Oiseau

الطبيعة
وردة
عصفور

Français

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

*

قراءة ادلكتورة) جمدولني خلف( قصة " المثرة العجيبة ألطفال الروضة.

زرعنا شجرة في وسط البستان سقاها أبي عاشت في أمان
كبرت في حجمها عظمت في جذعها فأراد والدي أن يقلعها شد شد لم يقلعها
فرأته أمي فجاءت في عجل أمي أمسكته بنشاط من غير كسل
امي أمسكت أبي أبي امسك االشجرة شدوا شدوا لم يقطعوها
فرأتهم أختي جاءت في عجل امسكتهم بنشاط من غير كسل اختي أمسكت أمي
أمي امسكت ابي ابي امسك الشجرة
شدوا شدوا لم يقطعوها
فرآهم كلبي جاء في عجل امسكهم بنشاط من غير كسل
كلبي امسك أختي اختي امسكت امي أمي امسكت أبي أبي أمسك الشجرة
شدوا شدوا لم يقلعوها
فرآهم قطي جاء في عجل امسكهم بنشاط من غير كسل
قطي امسك كلبي كلبي امسك أختي اختي امسكت امي أمي امسكت أبي
أبي أمسك الشجرة شدوا شدوا فقلعوها

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 (21th Feb.25th .Feb.2016 )
Theme
Farming / Gardening
-Farming gardening, what do we plant? Time of
planting.
- Plant parts: root, stem, leaves, bud, blossom
Theme related
- What do plants need to grow? Sunlight, water,
vocabulary
goods soil air.
- Gardening tools: shovel watering can, spade,
gloves, scissors rake.
- Plants need water and sun light.
Structure
-Plants have roots, stem, leaves and buds.
Letters
Math
Rhyming word
High frequency
word

Introduce letter : " U u “
Words: up, under, umbrella, cub, rug.
Number: (13) Thirteen.
Color: gold.
Concept: (up - down).
Rug – mug - hug.
He (he likes cubs).
She (she likes jelly ).
Parts of flower Songs

Songs

English teachers:
Ms. Safa'a Ziad

{ Flower , stem, ( leaves and roots)*2}*2
And all it takes is sun and showers
And the seed grows into a flower.

Ms. Muna Al-Saeed☺
Ms. Mais Baidoun

