البرنامج األسبوعي للمواد التي تدرس
باللغة العربية للروضة األولى
اللغة العربية
تشرين الثاني 2017

 11تشرين الثاني

9-5
حرف الجيم ( ج )
ص17- 16
اسم الحرف ،و صوته
قصة الحرف  ،وكلماته
رش الرمل على صورة جمل
الكلمات البصرية  :هو

16-12

23 -19

30-26

حرف الحاء ( ح )
ص19 – 18
اسم الحرف وصوته
قصة الحرف وكلماته
لصق الريش على صورة
الحمامة
الكلمات البصرية :هي

 حرف الخاء ( خ )ص 21-20
اسم الحرف وصوته
قصة الحرف وكلماته
لصق الصوف على
صورة الخروف
الكلمات البصرية  :أنت

حرف الواو ( و )
ص 23-22
اسم الحرف وصوته
قصة الحرف وكلماته صنع وردة من
الورق الملون  +تقييم ص 25-24
الكلمات البصرية  :نحن

 11/30يوم الشهيد

المطلوب من األهل الكرام :
 مساعدة طفلكم في البحث عن أشياء من بيئتهم الجميلة تحتوي على هذه الحروف
 مساعدة طفلكم في التعرف على شكل الكلمات البصرية بطريقة اللعب ( تكتب الكلمات على بطاقات ويقوم األب أو األم بسؤال طفلهم ،ثم يتبادلون األدوار
ليقوم الطفل بسؤال والديه) ...هذه الطريقة ممكن استخدامها للحروف واألرقام واألشكال ...الخ
 مساعدة طفلكم في استخدام الحاسوب في البيت وكتابة هذه الحروف

الرياضيات  :الروضة األولى

(  )11تشرين الثاني

الموضع و االتجاه
األشكال

9-5

23-19

16-12

 -اليسار و اليمين ص17

(المجسمات)

 -األشكال المستوية

 إستراتجية حل المسائلص18

 -المجسمات ص21

ص 24

 مقارنة المجسماتص22

 مقارنة األشكالالمستوية
ص 25

قبل – بعد – األول – األخير
ص19

 إستراتجية حل المسائلص 23

30-26
 -مراجعة وتقييم

 11 / 30يوم الشهيد

التربية االسالمية  :الروضة األولى

(  )11تشرين الثاني

9-5
-

-

عمل نشاط ( شجرة
العائلة ) لنسب
الرسول صلى هللا
عليه وسلم

نسب الرسول ( ص ) 10
عمل شجرة العائلة للرسول الكريم
نشيد نسب الرسول

16-12
نشيد نسب الرسول
عرض قصة نسب
الرسول ووالدته على
سمارت بورد

23-19
-

درس دعاء االستيقاظ ص 11
فيلم كرتون آلداب النوم
عرض تمثيلي آلداب النوم

نرجو من األهل الكرام :
تعويد أطفالكم على ترديد سورتي الفاتحة و اإلخالص قبل النوم
ترديد دعاء االستيقاظ من النوم "الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور"
مشاركة طفلكم برسم شجرة عائلة الرسول (صلى هللا عليه وسلم )
-

30-26
-

تقييم
عرض أفالم كرتون آلداب
النوم
تكرار األنشطة السابقة

العلوم(الروضة األولى)
)  ) 11تشرين الثاني

9-5

16-12
 -مراحل نمو النبات

وحدة النباتات

 ما تحتاجه النباتات كي تنمو أجزاء النباتعرض مشاهد درامية عن النباتات

أوجه الشبه واالختالف بيناألشجار
عرض مشاهد درامية عنمراحل نمو النبات

23-19
 أوجه الشبه واالختالفبين األزهار
زراعة الشتالت الصغيرة
في حديقة المدرسة

30-26
النباتات والفصول األربعة
 11/ 30يوم الشهيد
نشاط سلطة الفواكه والخضار
مراجعة وتقييم

