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

األسبوع الثاني من شهر شباط
2016/2/11-7

أهالً بعودتكم  +الغذاء والتغذية ( )1

الوحدات التعليمية

* العطلة وكيفة قضاءها.

* التذكير بقوانين الروضة.

* الغذاء الصحي واهميته للجسم.

الثقافة العامة

* عدد الوجبات اليومية التي يحتاجها الجسم.

* الحيوانات والطيور التي نأكل لحمها.

التركيز على تناول الغذاء والوجبات بإنتظام

* الغ ـ ـ ـ ـذاء الغيـ ـر مفي ـ ـد الذي يض ـ ـر بالصحـ ـة وأهميـتـة االبتعاد عن ـه مث ـل
( الشوكوالته – الشيبس) والطعام الجاهز.

*اللحوم – مصدرها – أنواعها – فائدتها .

*مهنة الخباز – الخبز ومراحل صناعة الخبز.
* دعاء الطعام والبسملة قبل البدء.

* آداب الطعام والمائدة كيفية ترتيب مائدة الطعام ووضع الصحون والمالعق.
* الخضار والفاكهه والحبوب.
*الحروف  ( :ح ) الحاء.

مفاهيم لغوية

أشكاله حسب موقعه في الجملة( متصل – منفصل) ( -حـ  -ح )

* ربط الحرف مع الحركات الثالثة( َح – ُح  -ح ).
* ربط الحرف مع حروف العله( حا – حو  -حي ).
كلمات منظورة ( :بحر – قَمح – حمار  -حوت ).
كلمات مقروءة  ( :حمل – حسام – حبوب – قمح ).

الرياضيات

التربية اإلسالمية

*األع ـداد.)11 ( :
* المفاهيم( :يمين – يسار)  -ترتيب األعداد
* سورة العصر

* أنعم اهلل علينا بخلق الحيوانات والنباتات لغذاء اإلنسان

* دعاء الصباح " اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك".

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

il fait froid
il fait beau
arbre

الطقس ب رد
الطقس جميل
شجرة

Français

Institutrice de Français
Abu Risheh Lana

األنشطة والزيارات

األناشيد

*افطار جماعي.

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 (7th Feb.11th .Feb.2016 )
Theme
( Welcome Back) Food and Nutrition 1
Food , food pyramids, healthy, un healthy , bread, rice,
Theme related
fruits, vegetables, meat, milk, cheese, butter, chicken,
vocabulary
fish, oil, meals, breakfast, lunch, dinner.
- I eat 3 main meals: breakfast, lunch and dinner.
- I like bread and cheese.
Structure
- I eat rice and meat.
Letters
Math
Rhyming word
High frequency
word

Songs

Introduce letter : "X x“

Words: X-ray, ox, fox, box, six. Mix, ax, fix.

Number :( 11) Eleven.
Shape: Horizontal line.
Concept: In front of / behind.
Six – mix - fix.
On ( look up to the sky)
Up (the cat is in the box)
In (the cat is in the box)
Out ( the cat is out of the box)
Food song
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

