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

(  ) 1كانون الثاني

11-2

وحدة التلفاز

دوام الهيئة
التدريسية

18-14
مراجعة للحروف السابقة
حرف ( م ) قصته  ،صوته ،اشكاله ،
حركاته  ،المدود ص ( )39 –38
جملة الحرف :
هربت النعامة خوفا من النمر.

الكلمات البصرية  :قام  ،قال

25-21
حرف ( ح ) قصته  ،صوته ،
أشكاله  ،حركاته  ،المدود
ص ( )41 - 40
جملة الحرف :

) 2-1 ( -31-30-29-28
حرف ( ش ) قصته  ،صوته  ،أشكاله  ،حركاته ،
المدود ص ( )47 - 46
جملة الحرف :

أحب من الحيوانات الحصان
والسلحفاة.

شرب شادي عصير المشمش .

الكلمات البصرية :

الكلمات البصرية  :شرب – أكل

تحت – فوق
تقييم ص ( ) 45 – 44

نرجو من األهل الكرام :

 تشجيع أطفالنا على تطوير مقدرتهم التعبيرية من خالل التعبير عن صور الحروف بجمل قصيرة

الرياضيات
الروضة الثانية

(  ) 1كانون
الثاني

تصنيف األشياء

11--2

دوام الهيئة التدريسية

18--14

25---21

- 31 - 30- 29- 28

) ( 2 -1

الوحدة الثالثة

الوحدة الرابعة

الوحدة الرابعة

األعداد الترتيبية حتى
الخامس واألعداد
الترتيبية حتى العاشر
والمراجعة الذاتية

تصنيف األشياء المتشابه
والمختلف منها والتصنيف
حسب الحجم

التصنيف حسب الشكل
التصنيف حسب العدد

التربية االسالمية  :الروضة الثانية

(  ) 1كانون الثاني

11--2
دوام الهيئة
التدريسية

18--14
(أوقات الصاله) صفحة 20
عرض بوربوينت الوقات الصالة

25---21
تابع (أوقات الصاله)
اصطحاب األطفال الى المسجد للتدريب
على الوضوء و الصالة

يحفظ االطفال عدد ركعات كل صالة
ربط درس االذان بالصالة
تطبيق عملي في مسجد المدرسة

التركيز على لباس البنت و الولد في
الصالة(اللباس المحتشم )
اوراق عمل تلوين مالبس الصالة

نرجو من األهل الكرام :
 ترديد سورة العصر مع أطفالهم كل يوم ليتسنى لهم حفظها

- 31 - 30- 29- 28

) ( 2 -1

(سورة العصر)صفحة21
ترديد اآليات مع القارئ
عرض فيلم كرتون حول فضل صالة
العصر
تتحدث المعلمة عن فضل صالة الجماعة

العلوم  :الروضة الثانية

(  ) 1كانون الثاني
كوكب األرض
موطننا

11--2

دوام الهيئة
التدريسية

18--14
-

التربة وخواصها

 الشبه واالختالف بين الصخورمن صفحة ( ) 32-34

25---21

- 31 - 30- 29- 28

-

أشكال اليابسة

المياه في كل مكان حولنا

-

البراكين

صفحة ( ) 37

) ( 2 -1

