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اللغة العربية

(والسماءالطقس)بيئتي: عنوان الوحدة 

انظر –بعض : الكلمات البصرية : اللغة العربية معايير

..................فأر –فأس –فراولة –فيل : فكلمات حرف 

في صفي أجمل الحروف: جملة األسبوع 

...........طالب –طيور –طبيب –طفل –طبل : ط كلمات حرف

.طارت طائرة طالل : جملة األسبوع 

...................حصالة –حذاء –حزام –حصان : حكلمات حرف

حمدة تحب الحناء : جملة األسبوع 

–مشمس–معتدل –بارد –حار –الصيف –الشتاء -الخريف–الربيع :كلمات الوحدة 
...........درجة الحرارة –ثلوج –أتربة –عواصف –أمطار –غائم جزئي –غائم 

اإلنجليزية

English: Unit: countries
KWC2: write recognizable simple sentences with ending 
punctuation.
KWC7: use a period and know its purpose in writing and 
reading. 
letter: er
- deer, father, sister, worker, dinner, paper, tiger 
Sight words: have, help

التربية اإلسالمية

مع الضبط السليم( العاديات–القارعة  –الزلزلة ) يردد السور 

مع الضبط السليم( العاديات–القارعة –الزلزلة )يحفظ السور 

(األمين –الصادق ) يتحدث عن صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم 

:الرياضيات

Math:
K2NS10: manipulate UAE money, recognize that there are 
different coins and notes, and simulate making purchases.K2N2:  
state the backward number sequence from 1-20 in Arabic and 
English. 

Count forward and backward from 1-20
Review colours: red, green, yellow, blue, pink, and purple
Review shapes: triangle, square, circle, rectangle, oval, 
diamond.  

التربية الوطنية
.التحدث عن طقس دولة اإلمارات العربية املتحدة

:العلوم
Science:

KES2: describe characteristics of weather. 

الواجبات

Homework
ENGLISH: Students should practice reading all sight words (a, is, go, are, we, 
to, it, in, I, have, like, for, he, me, was, see, my, she, he, look, do, and, can)

MATH: Practice counting forwards from 1-20 and backwards from 20-1

:الرياضة
Gross Motor

: التربية الرياضية

تمارين تنمية مهارات العضالت الكبيرة 

املالحظات

دائرة التعليم واملعرفة 

روضة أطفال وحلقة أولى / مدرسة الدانة 

حفظ سورة العاديات كاملة

ب حمدة تح-طارت طائرة طالل  . في صفي أجمل الحروف : التدريب على كتابة الجمل 

. الحناء 

.الرجاء احضار طعام صحي يوميا مع الطفل 
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