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WEEKLY PLAN 

SY 2018 – 2019 

Kindergarten 2 

Term 1 WEEK 3: 15th September _ 19th September 2019 

 

  

 

Social Studies: School and class room rules. 

 

Notes: 

Please help your child to complete her/his homework on time. 

All students must wear their school uniform and P.E uniform per their time table. School jacket, white socks, and black shoes are a must. 

 

ALL WEEKLY PLANS ARE AVAILABLE ON THE SCHOOL WEBSITE: www.aias.ae / weekly plans 

 

 
-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English Song:  Jolly Phonics 

Phonemic Awareness: Letters & sounds K/k/, L/l/,M/m/, N/n/, O/o/ 

High Frequency Words:  I 

Story time: What makes a family? 

Blend onset and rhyme : -at family words 

Grammar: Nouns for people. 

 

Practice book pages: 3, 6, 7. 

 

 

Math Numbers to 5. (Text book A) Activity Book Pages: 8, 9, 10. 

Science Forces and motion. 

Vocabulary: push, pull 

Science Book Pages: 14, 18. 

 

Thursday Activity Welcome back! 

 

http://www.aias.ae/
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 KG 2) ) الثانيةالروضة 

  (2019-  9 - 19إلى  15) الثالثاألسبوع  -الدراسي األول  الفصل
 

 

 

 

 

 المادة
 

15
th

 September 16
th

 September 17th
 September 18th

 September 19th
 September  

 الواجب
 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد

 

 اللغة العربية
 

 

 

 

 سرد قصة الحرف 
  التعرف على أشكال

 األلفحرف 
 ( ء - أــ - أ)    
 قراءة  وكتابة   
  التعرف على الكلمات

التي تحتوي على 
 األلفحرف 

حسب موقعها في       
 الكلمة

 سماء ( – سأل – أسد  ) 

 

  التعرف على
صوت حرف 

 بالحركاتاأللف 

   ( إ   –أُ  –) أَ  

  التعرف على
صوت حرف 

وأنه من ف لاأل
 حروف المد

  (  إي  –أو  –آ
) 
 

 نشاط للحرف 
مع مراجعة 

الكلمات التي 
تحتوي على 

الحركات 
 والمدود

حل الكتاب 
 المدرسي
 5-4صفحة 

كتاب كراسة  
 التدريبات 

حتي  4من صفحة 
10 

 مالحظة : 
كتابة سطرين من كل  

 صفحة

 

التربية 
 اإلسالمية

 

( 3:  1) المعنى اإلجمالي للسورة + ترديد اآليات من  سورة الفاتحة  -   

خلق التسامح -  

 

 

 


