روضة املدارس األردنية الدولية
الخطة األسبوعية

الخطة األسبوعية لصفوف البستان للعام الدراس ي 2016/2015م
األسبوع األول من شهر كانون ثاني
التاريخ2016/1/7-3 :م
الوحدات التعليمية

الثقافة العامة

مفاهيم لغوية

الرياضيات

التربية اإلسالمية

اسم الطفل:

االتـ ـص ـاالت

* مفهوم وسائل االتصال.
* طرق األتصال  :الكالم – تعبيرات الوجه – تحريك األيدي.
*تطور وسائل االتصال عبر الزمن.
ً
* اإلتصاالت قديما( الحمام الزاجل – جهاز التلغراف – الكتابة
البدائية – الرموز – الزخارف).
ً
*اإلتصاالت حديثا(املذياع – التلفاز – الساتاليت – الهاتف -املواايل
– الكمبيوتر وتطوره ).
* االستخدام الصحيح لألجهزة اإللكترونية – عدم اطالة جلوس
األطفال أمام شاشة الكمبيوتر لتجنب ضرر العيون.
* أهمية االتصاالت كصلة للتواصل مع األقارب واملعارف املختلفة.
* الحروف  :القاف ( ق) .
* الكلمات  ( :قارب – قمر  -قطار ).

* األعداد  :مراجعة األعداد (.) 5- 1
* األشكال  :مراجعة ( دائرة – مربع – مثلث  -مستطيل  -قلب).
* األلوان : :مراجعة ( األحمر-األخضر – األصفر – األزرق).
* مراجعة عامة لحميع السور القرآنية
( الفاتحة – األخالص -الكوثر – الناس)

.

أغنية مهرجان الشتاء
En hiver il neige et gèle
C’est la fête de père Noёl…..
Français

فصل الشتاء
المطر
الغيوم
الجو بارد
الثلج

L’h iver
La pluie
Les nuages
Il fait froid
La neige
Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األناشيد

مراجعة جميع األناشيد التي تم اخذها
خالل الفصل الدراس ي األول
معلمات صف ـوف الب ـستان
س ـوسـ ـن أبو اقي ـاص
سـ ـم ـاء ه ـ ـارون
هنـ ـا أب ـ ـو الحـ ـال

Jordanian International schools
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Theme
Theme
related
vocabulary

Telecommunication
- Telephones in the past and nowadays.
- Postal cards/ letters in the past and nowadays.
Revision letters: T, t / L, l / I, i/ F, f /J, j / S, s / V,

v / W, w/ Y, y / X, x /K, k / Z, z/ C, c

Letters

Math
Social
Studies

Words: tiger, tree, lion, lollipop , iguana , igloo, fish, fox,
juice, jam, seal, sun, van, volcano, wolf, worm, yarn, yo-yo,
x-ray, kangaroo, king, zoo ,zebra, cat, cow.

Colors pattern: (Red, yellow, green, blue).
Concept: (Long/ short).
- (Social Media)
Twitter, facebook, Instagram, snapchat, whatsapp.
Song

Songs

Rain, Rain
Go away, come again in another day
Daddy wants to play
Rain , rain go away
Go away, come again in another day
Mommy wants to play rain ,rain go away
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