Weekly Plan Form
Week : 1
KG
2
Academic Year
2017- 2018
Term
2
From 14 \1\2018 To 18 \1\2018
Note: This is the work that we will cover during the week. Work that is not completed will be continued later.
Theme: My Weekend
Colour: Blue
Subject
English
Period
Class Work
Home Work
Reading : Pupil’s book page 28
1
Reading :Pupil’s book page no 30 (hot, pot, dog, hop)
2
Writing : Activity book page no 27
3
Writing : Homework book page no 64
Homework book page 62-Monday
4
Writing : Activity book page no 28
5
Reading: Pupil’s book page 32
6
Reading :Reading book page no 33
7
Cooking activity : Cupcake Icing activity
8
Reading : Reading book page no 34
Reading book page no 35 - Wednesday
9
Living Green : Lesson 44 page 69
10
Living Green : Lesson 44 page 70
11
Remarks:
Please add a cupcake in your child’s lunch box on Wednesday 17th of January, for the ‘Cupcake icing activity’ in
English period. The icing will be provided in the class for the child to decorate his cupcake and show his creativity.
Song of the week: Are you happy?
https://www.macmillanyounglearners.com/learningstars/unit-05-0
Star Words: my, are
Bella Words: in, it
Please note that the English dictation will be held every Tuesday and Arabic dictation every Thursday.
Subject
Mathematics
Period
Class Work
Home Work
Math book pages 36 and 37
Homework book page 22 on Monday
1
Revision
2
Math Homework book page 19
3
Revision
Homework book page 24 on Thursday
4
Remarks (if any): Subject
Art
Period
Class Work
Home Work
Banana :Drawing And Colouring
1
Page 21 Hen:Paper tearing page 22.
2






General comments:
Term 1 Report card will be sent through the student on Thursday, 18/1/2018.
Please do not send any of the valuable items like jewellery, gadgets, mobile phones etc with your child as
school will not be taking any responsibility towards the safety of these items.
Cover and label all the new books given in term 2(if any).
Encourage healthy eating habits in your child by sending healthy breakfast to school.
Please make sure your child wears the school ID card daily.
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الخطة األسبوعية 1
العام الدراسي
مالحظة:



للصف

2018/2017

الروضة الثانية

الفصل الدراسي

الثاني
اللون  ( :األزرق )

محور األسبوع  ( :عطلة نهاية األسبوع )

الواجبات المنزلية

سورة الضحى اآلية ( . ) 3 – 1

3
4

العالقة  ( :سعيد وحزين ) .

التربية اإلسالمية
الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الحصة
2

من

اللغة العربية والتربية اإلسالمية

المادة
1

الفترة

 14يـنـايـر

إلى

 18يـنـايـر

حفظ اآليات

حديث معاملة األصدقاء قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
ب أل ِخيِه ما ي ِحبُّه لِنـ ْف ِ
س ِه "  .متفق عليه .
" ال يـ ْؤِمن أحدك ْم حتَّى ي ِح َّ
ترديد اآلية ( )5 – 4من سورة الضحى .

حفظ اآليات

مراجعة حديث معاملة األصدقاء  +مراجعة سورة الضحى ( . ) 5 – 1

حفظ الحديث  +حفظ اآليات

حفظ الحديث

مالحظات  :الرجاء ترديد اآليات مع الطفل بالبيت ومراجعة السور السابقة .

المادة
الحصة

اللغة العربية
الواجبات المنزلية

الدروس المعطاة واألعمال الصفية

1

قصة حرف الصاد ( ص ) كتاب لغتي الجميلة ص . 08 ، 97

لصق صور كتاب لغتي الجميلة ص  ( 01يوم األحد ) .

2

أشكال حرف ) ص ) كتاب واجبات اللغة العربية ص ( . ) 4

-

3

حرف ) ص ( مع الحركات والمدود كتاب واجبات اللغة العربية ص ( ) 5

-

4

قراءة كتاب لغتي الجميلة  +أحاور  +حل التمارين ص ( - 08 – 08 -01

-

. ) 04

5

قراءة الحروف مع المدود ( مد األلف ) .

6

نشاط لحرف الصاد  +التدرب على اإلمالء ( ص – صاد  ،صابر ) .

7

إمالء الكلمات ( ص – صاد  ،صابر ) .

التدرب على إمالء الكلمات ( ص – صاد  ،صابر ) ( يوم األربعاء ) .
حل كتاب واجبات اللغة العربية ص  ( 6يوم الخميس ) .

مالحظات .:

 يسر أسرة اللغة العربية والتربية اإلسالمية بقسم الروضة أن تعلن عن مسابقة القراءة وذلك اعتبارا من يوم الخميس  8810/1/11علما بأن محتوى المسابقة عبارة عن جمل و

كلمات خارجية للتأكد من اتقان الطفل لمهارة القراءة  ،و آخر موعد الستالم المشاركات  8810/1/81وموعد تحكيم المسابقة أيام اإلثنين و الثالثاء و األربعاء 81، 88، 87

 8810/1/وعلى الراغبين بالمشاركة إرسال نموذج المشاركة من على الرابط التالي لمعلمة الصف في الموعد المحدد .

http://www.alansarschool.net//pages/Activities-n-Competitions.html


 سيتم توزيع تقارير الفصل الدراسي األول على الطالب يوم الخميس . 8810/1/10

تذكير  :تم اإلعالن عن مسابقة القرآن الكريم وعلى الراغبين بالمشاركة إرسال نموذج المشاركة من على الرابط السابق لمعلمة الصف في الموعد المحدد .

يرجى أخذ النقاط التالية بعين االعتبار :

 ال يسمح للطالب بإحضار أي مواد قيمة مثل المجوهرات أو األجهزة اإللكترونية أو أجهزة إيباد أو الهواتف الجوالة أو مبالغ مالية كبيرة للمدرسة  ،والمدرسة لن تكون مسؤولة في
حالة فقدان أي من هذه األشياء أثناء اليوم الدراسي .

 تجليد الكتب الجديدة بعد كتابة اسم الطفل عليها .

 إرسال وجبة إفطار صحية مع الطفل وقنينة من الماء .

 التأكد من ارتداء الطفل بطاقة التعريف الخاصة به مكتملة البيانات .
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