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

اسم الطفل:

األسبوع الثالث من شهر شباط
2016/2/18-14

الغذاء والتغذية ( )2

الوحدات التعليمية

* الوجبات الثالث ( اإلفطار – الغداء – العشاء).
* وجبة اإلفطار – مكوناتها – وقتها.

* الحليب ومشتقاته – مصدره – فائدته.

الثقافة العامة

* وجبة الغداء – مكوناتها – وقتها.

* ضرورة غسل الفواكه والخضار قبل تناولها.

* الخضار التي تؤكل نيئة والخضار التي يجب طبخها قبل األكل.

* وجبة العشاء – مكوناتها وقتها.

* طرق حفظ الطعام ( نغليف – تجفيف -تعليب – تجميد).
* تايخ اإلنتاج واألنتهاء لألطعمة المختلفة.

*آداب الطعام.

* ضرورة تناول الغداء المتكامل للوقاية من األمراض ولنمو الجسم .
*الحروف  ( :ع ) العين.

مفاهيم لغوية

أشكاله حسب موقعه في الجملة( متصل – منفصل) ( -ع ـ  -ع )

ع – عُ  -ع ).
* ربط الحرف مع الحركات الثالثة المد القصير ( َ
* ربط الحرف مع حروف العله المد الطويل( عـا – عـو – عــي ).

كلمات منظورة ( :علم – عنب – عصفور  -جذع ).
كلمات مقروءة  ( :لعب – عماد – مع  -عادل ).

الرياضيات

*األع ـداد.)12 ( :

* األشكال  :المكعب.

* المفاهيم :التسلسل الزمني.

التربية اإلسالمية

* سورة العصر

* آداب الحديث

* دعاء المساء " اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

IT Weekly Plan for Kg2 Students:
)Duration: From (14-2-2016) To (18-2-2016
Outcomes :
- Be able to write numbers (4, 5, 6) on the computer.
-Use the keyboard to type numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Computer

Teacher: Jalila Al-Shareef

il fait froid
il fait beau
arbre

الطقس ب رد
الطقس جميل
شجرة

Français

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

* عمل " . " pan cake
* رحلة إلى مركز ألعاب "

"JOY TOWN

الفواكه والخضار
الفـواكه والـخض ــار م ــا فــي احلــى منهــا ثـمـار
وبتــحمي ـنــا مــن األم ـراض
بتغــذينـا وبتقوينــا
****
ً
ً
خب ـزا أو كعك ــا
ه ــذا قمـ ٌـح من يجعلــه
من يأتيه باألمطار
من يسقيه من يرويه
هللا رب األب ـرار
معلمات صفوف التمهيدي
☺مـيســـاء ايـــزولي
آالء الحلـــوانـــــي

كفاء الخطيب
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 (14th Feb.18th .Feb.2016 )
Theme
Food and Nutrition 1
-Types of food: vegetables, fruits, meat, milk, bread
Theme related
and cereals.
vocabulary
-the disadvantages of fast food (burger, candy,
sweets, fizzy drinks).
- I like apples and bananas.
- I eat healthy food.
Structure
- I like carrot and cucumber.
Letters
Math
Rhyming word
High frequency
word

Introduce letter : "J j“
Words: jam, jelly, jar, jet, juice.

Number :( 12) Twelve.
Color: White.
Concept: next to.
Jet - vet.
Said ( they said yes)
Good ( He is a good boy)
Food Songs

Songs

Do you like broccoli? (2).
Yes, l do (2).
Do you like banana? (2).
Yes, l do (2).
Do you like pizza?(2)
Yes, I do(2)
Do you like juice?
Yes, l do (2).

English teachers:
Ms. Safa'a Ziad

Ms. Muna Al-Saeed☺
Ms. Mais Baidoun

-

