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عائهخي
يخعرف انطفم عهى أفراد انعائهت انصغيرة ( أب  ،أو  ،أخ  ،أخج )
يخحذد انطفم عٍ عائهخه أياو أصذقائه
آداب انخعايم يع أفراد األسرة وطاعت انىانذيٍ يٍ خالل عذة قصص
َشاط  :أعرض وأححذد
يعرض انطفم صىرة نه يع أفراد عائهخه ويخحذد عُها " انرجاء إرسال انصىر يع انطفم

مراجعة حفظ السور السابقة

Theme
انىحذة

انقرآٌ انكريى

بر الوالدٌن
تنمٌة شعور الطفل بأن حب وطاعة الوالدٌن مرتبطة بحب هللا وطاعته " وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه
وبالوالدٌن إحسانا " وتعرٌفه بمعنى اإلحسان والطاعة للوالدٌن
دعاء" رب اغفر لً ولوالدي رب ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا "
ٌكون من خالل مسرح الدمى والقصص وتمثٌلها والحكم على السلوك الصحٌح والسلوك الخاطئ

Islamic
Education
انخربيت اإلسالييت

القصة الرئٌسٌة " على شاطئ البحر
للكاتبة  :د .لطبفة النجار
 االستماع والمحادثة والقراءة  :جمل النص وربطها بصور معبرة ( يركز الطفل على أن النص مكونمن جمل والجمل مكونة من كلمات والكلمات مكونة من أصوات ) ويعبر عن النص بالحوار والنقاش
الصوتيات  :يحدد الصوت الناقص في كلمات من النص  ،يكون كلمات متشابهة في الوزن واإليقاع ،
يبدل بين أصوات الكلمة الواحدة ويكون كلمات جديدة  ،يركب كلمات مختلفة من مجموعة أصوات محددة
.
التحليل والتركيب  :تحليل كلمات من جمل النص إلى أصواتها وإعادة تركيبها ( يختار الطفل من القصة
الكلمة التي يرغب تحليلها وتركيبها )
حح  :أحمد ) من القصة إلى أصواتها وتركيبها
و تحليل كلمات ( تتضمن المقاطع الساكنة مثل  :أَأ ْـ

Arabic
انهغت انعربيت

التراكيب اللغوية  :يحاكي جمل القصة

 -تدريب الطفل على ربط الكلمات لتكوين جمل قصيرة وكتابتها وعلى التنوين على قراءة الكلمات التي تحتويه

قراءة كلمات المستوى الخامس الموجودة فً دفتر اللغة العربٌة
Unit 2 : May Day

Recognise and say the vowels: a -e-i-o-u and identify them in
) words .(Song
X : x-ray , six , box , fox
Play day story: listen to the story and recall details.
APS/KG

English
انهغت االَجهيزيت
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counting by tens up to 100
greater than and less than
Addition
احتٌاجات النباتات
Needs of Plants
Water , air , sun , place ,

" انحقىق وانًسؤونياث " انفرق بيٍ انًًخهكاث انعايت وانخاصت
ٌتعرف مفهوم الممتلكات الشخصٌة والعامة
ٌسمً بعض الممتلكات الشخصٌة والعامة وٌمٌز بٌنها فً محٌطه فً الروضة
عمل كرت من صنع وتصمٌم الطفل إلى عائلته

Math
انرياضياث

Science
انعهىو

انخربيت انىطُيت

Social
Studies
Art
انُشاط انفُي

أنشودة العائلة

أمً وردة فً بستانً
أختً وأخً أجمل صحبً

وأبً بسمة فً وجدانً
أهدي لهما عٌنً وقلبً

Music
انًىسيقى

توصٌات ومستلزمات األسبوع .

سٌتم البدء باستخدام سلسلة قصصٌة للدكتورة لطٌفة النجار لالرتقاء بمهارات الطفل القرائٌة  ،على
من ٌرغب بالحصول على نسخة منها االتصال فً دار العالم العربً للنشر والتوزٌع حٌث من الممكن
توصٌلها لكم وذلك على الرقم التالً 0567229772
ٌرجى متابعة الطفل فً تعزٌز مهارة القراءة والكتابة لدٌه فً هذه المرحلة التأسٌسٌة وذلك من خالل
متابعة الواجبات


ٌوم الخمٌس الموافق

 15/3/2018إمالء

:

ً
جمٌلة
صدفة ً

الصٌاد ٌصٌد السمك ٌ ,حمل ُ

الرجاء تدرٌب الطفل علٌها ووضعها فً جمل من تفكٌر الطفل وٌحاول كتابتها
 الرجاء تدرٌب الطفل على قراءة الكلمات فً القاموس وإتباع اإلرشادات الموجودة فً
 القاموس .
األهالً الكرام  ...إن المرحلة القادمة فً اللغة العربٌة تركز على ارتقاء الطفل فً المهارات بشكل عام وفً

القراءة بشكل خاص لذا نرجو منكم التكرم بتشجٌع الطفل على استخدام القراءة من خالل القصص أو الصحف
أو الالئحات فً مواقف مختلفة وعرض هذه الخبرات على معلمته " فإذا استطاع قراءة جملة فً صحٌفة أو
قصة ٌ ،حضرها فً الٌوم التالً لقراءتها أمام المعلمة  ....ولكم جزٌل الشكر .

 سٌكون موعد مسابقة الحافظ الصغٌر ٌوم االثنٌن  12/3/2018وستكون فً السور التالٌة
APS/KG

توصٌات
ومستلزمات
األسبوع
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باإلضافة لسورة النبأ ( اللٌل  ,الضحى  ,التٌن  ,القدر  ,الفجر  ,الطارق  ,قرٌش ,
العلق  ,البروج )
ٌ وم الخمٌس الموافق  15/3/2018إمالء  :الصٌاد ٌصٌد السمك  ,هناك

صغٌر
قارب
ٌب
ٌب


ٌوم الخمٌس الموافق

 14/3/2018إمالء فً اللغة االنجلٌزٌة :

wet , web , yo-yo , yummy

-

APS/KG

warm

