Weekly Plan Form
Week : 1
Grade Kg -1
th
Academic Year
2017-2018
Term
2
From 14 Jan
To 18th Jan
Note: This is the work that we will cover during the week. Work that is not completed will be continued later.
Theme: My Body
Colour: Blue
Subject English
Period
Class Work
Home Work
Theme: Pupil’s book pg.28 & 29
1.
Revision of Letters : “Aa-Jj”
2.
Letter “Kk”: Pupils book pg . 30 & 31
3.
Craft activity: English workbook (kite activity)
pg.46
Writing : Activity book (letter “Kk”) pg.30
4.
Theme: Activity book pg.27
5.
Reading: pg.21 & 22
6.
Activity book ( letter “Kk”) pg.29 on Tuesday
Show & tell activity: letter “Kk”
7.
Writing : Activity book pg.32
8.
Cooking activity: kidney beans salad
9.
10. Environmental studies:pg.14
11. Environmental studies: pg.15
English workbook ( letter “Kk”)
pg.45
Remarks
 Song of the week: https://www.macmillanyounglearners.com/learningstars/unit-05
 Sight words of the week: at, like, do
 Show and tell activity: During this lesson teacher will bring and show few things and toys starting with the
letter Kk and encourage children to speak about it.
Subject
Mathematics
Period
Class Work
Home Work
Math book pages 55 and 62
Math book page 61 on Monday
1
Revision
2
Math book page 57
3
Revision
Math book page 63 on Thursday
4
Subject
Period
1
2






Art
Class Work
Dolphin pg. 19
Activity

Home Work

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

الروضة األولى

للصف

الفترة

7142-7142

من

41يناير

إلى

الفصل الدراسي
محور األسبوع (:جسمي)

مالحظة:

الثاني

18يناير
اللغة العربية والتربية اإلسالمية

اللون  ( :األزرق)
التربية اإلسالمية

المادة
الحصة

الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الواجبات المنزلية

4

مراجعة السور السابقة (الفاتحة – اإلخالص – الفلق – الناس – المسد – النصر )

حفظ السور

7

مراجعة السور السابقة (الفاتحة – اإلخالص – الفلق – الناس – المسد – النصر )

حفظ السور

3

حديث أركان اإلسالم

حفظ الحديث

1

مراجعة السور السابقة (الفاتحة – اإلخالص – الفلق – الناس – المسد – النصر )

حفظ السور

5

مراجعة السور السابقة (الفاتحة – اإلخالص – الفلق – الناس – المسد – النصر )

حفظ السور

مالحظات :الرجاء ترديد السورة مع الطفل بالبيت ومراجعة السور السابقة
اللغة العربية

المادة
الدروس المعطاة واألعمال الصفية

الحصة
4

قصة حرف الصاد (كتاب لغتي الجميلة ص)52

7

حرف الصاد (كتاب لغتي الجميلة ص)52

3

التدريب على كتابة حرف الصاد

1

حرف الصاد (كتاب لغتي الجميلة ص)55

5

كتاب الواجبات ص2

6

نشاط حرف الصاد

الواجبات المنزلية
كتاب الواجبات ص( 5-1اإلثنين)

كتاب الواجبات ص ( 6الخميس)

مالحظات :
 العالقة ( :يمين /يسار)

الشكل  ( :مراجعة األشكال السابقة ) .

 تذكير  :تم اإلعالن عن مسابقة القرآن الكريم وعلى الراغبين بالمشاركة إرسال نموذج المشاركة من على الرابط التالى لمعلمة الصف في الموعد المحدد .
http://www.alansarschool.net//pages/Activities-n-Competitions.html

 سيتم توزيع تقارير الفصل الدراسي األول على الطالب يوم الخميس . 7142/4/42
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 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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