روضة املدارس األردنية الدولية
الخطة األسبوعية
الخطة األسبوعية لصفوف البستان للعام الدراس ي 2016/2015م
اسم الطفل:
األسبوع الثاني شهر شباط
2016/2/11-7م
الوحدات التعليمية
الغذاء

الثقافة العامة

مفاهيم لغوية

الرياضيات
التربية اإلسالمية

وجبة الفطور ووقتها ومكوناتها
* أهمية شرب الحليب لألطفال – مشتقات الحليب.
*وجبة الغداء وقتها وومكوناتها واهميتها و األبتعاد عن الوجبات السريعة.
*وجبة العشاء وقتها واهميتها.
* عدم األكثار من تناول السكاكر والحلويات .
* أهمية غسل اليدين قبل وبعد الطعام.
* أهمية املحافظة على نظافةاألسنان بعد كل وجبة.
* الحروف  :الغين (غ )
* الكلمات  ( :غيمة – غوريال ).
* مراجعة حرف ( ع ) والكلمات  :عنب – عصير.
* األعداد .)6 ( :
* األلوان  :الزهري.
املفاهيم  ( :كبير  -صغير).
* مـ ـراجعــة س ــورة التين والزيتون.
.
IT Weekly Plan for Kg Students:
)Duration: From (7-2-2016) To (11-2-2016

Computer

Outcomes :
-Be able to draw 1 apple, 2 apples, 3 apples.
-Count the apples and color them.
Teacher: Jalila Al-Shareef

Français

il fait froid
il fait beau
arbre

الطقس بارد
الطقس جميل
شجرة

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

* افطار جماعي.

الفواكه والخضار
الف ـ ـواك ـه والـخض ــار م ــا ف ـ ــي احل ـ ــى منه ـ ـا ثـم ـ ـار
بتغــذين ـ ـ ـا وبتقوينـ ــا وبتــحمي ـنــا مـ ـ ـن األم ـراض

معلمات صفوف البستان
سوسن أبو اقياص
ســماء هارون
هنا أبو الحال

يمكنكم تتبع أنشطة األطفال في الروضة من خالل صفحتنا على
)(Facebook
www.facebook.com/jisschool

املوقع اإللكتروني الجديد للمدارس والروضة
www.jis.edu.com

Jordanian International schools
English weekly Plan for KG1 (7th – 11th Feb -2016)

Theme
Theme
related
vocabulary

Letters
Math
Social Studies

Welcome Back + food
-The importance of food in growing and being healthy.
- The importance of having breakfast for kids.
- What do we eat at breakfast: cereal, milk, cheese,
egg, bread.
- What do we eat at lunch and dinner.
letters: Revising letters taken in the 1st semester:
(L,T,I, F,J,S,V).
Numbers: Revising numbers (1-5) .
Concept: (on - off)- ( in – out)

-How to set a table?
Plate, fork, knife, spoon, salad plate, water glass.
Songs

1. red, orange, yellow, green, blue, purple, pink*2
Songs

It’s a rainbow, it’s a rainbow
2. 1,2 tie my shoe
3,4 know on the door
5.6 pill up the sticks
7,8 open the date
9,10 a big fat hen.
3. do you like broccoli?*3
Yes , I do*3

English Teachers

Ms. Sara Shayeb
Ms. Sara AL-Teerawi
Ms. Farah Jaber

