الخطة الشهرية لمادة اللغة العربية
الروضة األولى شهر كانون الثاني
العام الدراسي 2018-2017

(  ) 1كانون الثاني

11-2
دوام الهيئة التدريسية

حاسوبي

18-14

25-21

حرف ( د )
صور وكلمات الدرس
اسم الحرف وصوته
صنع دودة من الورق الملون

حرف ( ذ )
صور وكلمات الدرس
اسم الحرف وصوته
لصق حبات الذرة

الكلمات البصرية :

الكلمات البصرية :

هذا

) 2-1 ( -31-30-29-28
حرف ( ر )
صور وكلمات الدرس
اسم الحرف وصوته
لصق كوالج أحمر على صورة رمان
الكلمات البصرية :

هذه

أرى

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

(  ) 1كانون الثاني

األعــداد
5-0

2-11

دوام الهيئة
التدريسية

28-29-30-31-

14-18

21-25

) ( 1-2

العددان
1-0

العددان
3-2
توصيل العدد
مع المعدود

العددان
5-4
مطابقة العددين
تركيب أشكال مختلفة
متطابقة مع العدد

نرجو من األهل :
 تمييز هذه األعداد  ،وربط العدد بالمعدود بواسطة اللعب أو أثناء تناول الطعام ...الخ
 تطلب األم من طفلها ان يساعدها في تحضير المائدة و تطلب منه ان يعد المالعق والصحون ...الخ
 مساعدة طفلكم في استخدام الحاسوب في البيت و كتابة األعداد

التربية االسالمية  :الروضة األولى

(  )1كانون الثاني

2-11
دوام الهيئة التدريسية

14-18
(اداب التحية) صفحه 14
عرض فيلم كرتون حول الدرس
عرض نشيد التحية
مشهد درامي لالطفال حول تحية
االسالم
اوراق عمل للتلوين

21-25
(سوره الكوثر) صفحه 15
ترديد االيات مع القارئ
شرح مبسط لمعاني االيات
اوراق عمل للتلوين

نرجو من األهل الكرام :
 -ترديد سورة الكوثر يوميا  ،و تعويد طفلكم على قراءة السور القصيرة قبل النوم

) 28-29-30-31- ( 1-2
تابع (سوره الكوثر)
تسميع االيات

العلوم  :الروضة األولى

(  )1كانون الثاني

2-11
دوام الهيئة التدريسية

وحدة المواصالت
األرض موطني

21-25

14-18
-

اشارات المرور
الموقع

-

كيف تختلف أشكال
اليابسة

-

أوجه الشبه واالختالف بين
الصخور
استخدامات التربة

-

أشكال السطحات
المائية
أوجه الشبه
واالختالف بين
السطحات المائية

-

-

) ( 1-2
-

28-29-30-31-

الماء

