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عائهري
يرعشف انطفم عهى أفشاد انعائهح انصغيشج ( أب  ،أو  ،أخ  ،أخد )
يرحذز انطفم عٍ عائهرّ أياو أصذقائّ
آداب انرعايم يع أفشاد األسشج وطاعح انىانذيٍ يٍ خالل عذج قصص
َشاط  :أعشض وأذحذز
يعشض انطفم صىسج نّ يع أفشاد عائهرّ ويرحذز عُها " انشجاء إسسال انصىس
يع انطفم
مراجعة للحفظ األطفال للسور التً تم تحفٌظها من بداٌة الفصل األول إلى أالن

Theme
انىحذج

انقشآٌ انكشيى

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
انرشتيح اإلسالييح

ربط الحركات القصٌرة بحرف الزاي لٌستطٌع الطفل قراءته بأصواته مع الحركات القصٌرة " ط ,
َط ُ ,ط  ,طِ
 قراءة وكتابة الحرف ذكر كلمات عدٌدة مرتبطة بالحرفتحلٌل الكلمات وتركٌبها
 فٌما ٌلً األنشطة اللغوٌة التً تبدأ بها كل حصة من حصص اللغة العربٌة من خالل ألعاب ومسابقاتنرجو من أولٌاء األمور ممارستها مع الطفل فً مواقف حٌاتٌة مختلفة داخل وخارج البٌت
 ذكر كلمات عدٌدة للحرف الواحد وضع كلمات معٌنة فً جملة من ذهن الطفل ، تبدٌل الصوت األول أو األخٌر للكلمة باالستعانة بالصور ( قطة  ،بطة  /خادم  ،خاتم ) ٌسمً الصوت الناقص فً الكلمة باالستعانة فً الصور استخدام األسئلة ألغراض مختلفة استخدام المفردات الجدٌدة التً ٌتعلمها فً حدٌثه -التنغٌم فً التعبٌر عن المشاعر ( التعجب  ،السؤال  ،التمثٌل )

كلمات التحلٌل

( َط َرب|ُ َ ,ب َط َـر  ,حطب )

التراكٌب اللغوٌة  :فوق ,تحت

APS/KG

Arabic
انهغح انعشتيح
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Letter
) sound j ( you tube
Key words : jam , jelly , jacket , juice
Revision CVC words
Simple addition
matching

English
انهغح االَجهيزيح

Math
انشياضياخ

To recognize Numbers
Count and write 1- 2- 3- 4 -5-6 -7-8- 9-10Before and after
احتٌاجات النباتات
Needs of Plants
Water , air , sun , place ,

Science
انعهىو

" انحقىق وانًسؤونياخ " انفشق تيٍ انًًرهكاخ انعايح وانخاصح
ٌتعرف مفهوم الممتلكات الشخصٌة والعامة
ٌسمً بعض الممتلكات الشخصٌة والعامة وٌمٌز بٌنها فً محٌطه فً الروضة

عمل كرت من صنع وتصمٌم الطفل إلى عائلته

انرشتيح انىطُيح

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
يشجى انعهى أٌ ذحفيظ انقشآٌ انكشيى يساعذ أطفانكى عهى ذحسيٍ نغرهى ويزيذ يٍ قذسذهى عهى انفهى ويىسع انزاكشج نذيهى
نزا َشجى يُكى انرعاوٌ في يشاجعح اآلياخ انري يرعهًها انطفم تاسرًشاس وذحفيزِ وذشجعيّ عهى رنك نيكىٌ انقشآٌ يحثة
نّ وجزاكى هللا خيشا

 ٌرجى متابعة الطفل فً تعزٌز مهارة القراءة والكتابة لدٌه فً هذه المرحلة التأسٌسٌة وذلكمن خالل متابعة الواجبات
ضر َ ,
ش ِرب
ض َرب َ ,ح َ
 -امالء فً الكلمات التالٌة َ :

 سٌكون موعد مسابقة الحافظ الصغٌر ٌوم الثالثاء  13/3/2018وستكون فً السور
التالٌة باإلضافة لسورة العلق ( الفاتحة  ,النصر  ,العصر  ,الكوثر  ,الناس  ,اإلخالص  ,الفلق
 ,الفٌل  ,المسد  ,التٌن  ,الشرح )
APS/KG

توصٌات
ومستلزمات
األسبوع
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