روضة المدارس األردنية الدولية

الخطة األسبوعية لصفوف التمهيدي للعام الدراس ي 2016-2015

األسبوع األول من شهر كانون ثاني 2016/1/7-3م
الوحدات التعليمية
الثقافة العامة

مفاهيم لغوية

الرياضيات

* الحدي ــث عــن العطلة الشتــوية.
* ضرورة احترام األم واألب.
*عرض ملف األنجاز على األطفال وتشجيعهم على انجازه خالل العطلة
الشتوية.
* م ـراجع ـ ــة القواني ــن الصفي ــة.
* مراجعة عامة للوحدات التعليمية للفصل األول.
* الفصول األربعة ومظاهر كل فصل.
* الحرف  :حرف القاف (ق )
*أشكاله حسب موقعه من الكلمة (متصل – منفصل)( قـ  -ق )
*ربط الحرف مع الحركات الثالثة – املد القصير( َق – ُق – ق )
ربط الحرف مع حروف العلة – املد الطويل ( قــا – قــو – ق ــي ).
*الكلمات املنظورة ( :قمــر – قــرد – بقــرة – إبـ ــري ــق ).
* الكلمات املقروءة( :قــال – قــرد – ورق – قمـر ).
*األع ـداد  :مراجعة األعداد ( .) 10 – 1
*األل ـوان :مراجعة األلوان ( -أخضر – أحمر  -أزرق – أصفر -زهري –
برتقالي  -أخضر  -أسود )

األشكال :مراجعة األشكال ( دائرة – مثلث – مربع – مستطيل – قلب –
سداس ي).

* سورة اإلخالص
التربية اإلسالمية * آداب الطــريــق

أغنية فصل الشتاء
En hiver il neige et gèle

Français

C’est la fête de père Nöel…..

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 عامة لجميع األناشيد التي تم اخذها
في الفصل الدراس ي األول

معلمات صفوف التمهيدي
ميس ـاء ايـزو لي
آالء الحل ــوان ـي
☺ كف ـاء الخطي ـب

Jordanian International Schools
English weekly plan for kg2

(3th January – 7th January -2016)

Theme
Theme related
vocabulary
Structure
Letters
Rhyming words
High frequency
words

Math

Songs

Winter holiday
Four seasons: Winter – summer – spring - fall –
winter holiday – school rules –respecting parents.
- I respect my parents.
- I love my school.
Introduce letter “M m ".
Words: mop – mom- milk – map – mix – mat- mule.
Seal – meal.
(see)- (I see a seal).
Number: revise number (0 - 10)
Shape: revise shapes (Circle/ Square/ Triangle/ Rectangle/
Star/ heart/ oval/ cone /diamond/ shapes pattern).
Color: revise colors (Red /Green / Blue/ Yellow/ Purple/
Orange/ Brown/ Pink/ Light- dark blue/ Primary/ Secondary
Colors/ Colors Pattern)
Concept: happy / sad.
Song

Shall we tell you (2)
Who we are (2)
JIS children (2)
Yes, we are(2)

English teachers:

Ms. Safa'a Ziad☺
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