Education International Schools
KG1 Weekly Plan 2018-2019
EIS Website:

Week: 1

www.education-school.com

Day

Class Work

Sunday
9/9

Monday
10/9

Tues
11/9

Orientation week

Wed.
12/9

*guiding students to class.
*assembly +playground+ breakfast.
*watching cartoons &songs.
*classroom activities.

Thur.
13/9

Song of the week: ABC SONG.

اللغة العربية
KG 1
الخطه األسبوعية لمادة اللغة العربية و التربية اإلسالمية

النشاط الصفي

اليوم
األحد
٢٠١٨/٩/٩

الترحيب بالطالب

االثنين
٢٠١٨/٩/١٠

قص قصة قصيرة على االطفال

الثالثاء
٢٠١٨/٩/١١

عمل أشكال بالمعجون

األربعاء
٢٠١٨/٩/١٢

تلوين أوراق عمل

الخميس
٢٠١٨/٩/١٣

طباعة األيدي بالأللوان

أنشودة 1 :هو ربي 2ماما وبابا  3هم اصحابي -4هم اخواتي  5أصابع يدي وبس وبس وبس وبس.

األسبوع١ :

Education International Schools
KG2 Weekly Plan 2018-2019
EIS Website:

Week: 1

www.education-school.com

Day

Class Work

Sunday
9/9

Welcoming Day

Monday
10/9

*guiding students to class.
*assembly +playground+ breakfast.

Tues

*watching cartoons &songs.

11/9

*classroom activities.

Wed

*Handwriting: page: 19

12/9

Thur
13/9

*Math: Tracing sheet page:2

*Handwriting: pages:23,27
*Math: Tracing sheet page:3

Song of the week: ABC SONG

اللغة العربية
الخطه األسبوعية لمادة اللغة العربية KG2
اليوم

النشاط الصفي

األحد
٢٠١٨/٩/٩

الترحيب بالطالب +شرح مفهوم الخط العامودي و األفقي +حل
ورقة عمل

االثنين
٢٠١٨/٩/١٠

شرح مفهوم الخط المائل و المنحني +حل ورقة عمل

الثالثاء
٢٠١٨/٩/١١

اعطاء حرف ( أ ) الممدودة أشكاله و صوته و خطوطة من خالل
قصة تربوية +حل ورقة عمل

األربعاء
٢٠١٨/٩/١٢

مراجعة حرف ( ا ) الممدودة+حل ورقة عمل

الخميس
٢٠١٨/٩/١٣

كتابة كلمات من ثالث حروف تحتوي على حرف ( ا ) الممدودة و
رسم دائرة حول حرف ( ا ) الممدودة

األسبوع١ :

الواجب

حل ورقة عمل

Education International Schools
KG3 Montessori Weekly Plan 2018-2019
EIS Website:

Week: 1

www.education-school.com

Day

Class Work

Sunday
9/9

Welcoming Day

Monday

*Handwriting: pages:17,19

10/9

Tues

*Handwriting: pages:20,21,23.

11/9

Wed

*Phonics: initial consonant m page:21

12/9
*Math: Tracing sheet number 1
Thur
13/9

*Phonics: initial consonant m page:22

Homework

*Math: Tracing sheet number 1

*Phonics book3: pages:3- 4

French: Alphabet.
Song of the week: ABC SONG.

*Practical life: pouring liquids from clear to clear
*Sensorial :pink tower
*Science: magnet –nonmagnetic.

اللغة العربية
الخطه األسبوعية لمادة اللغة العربية KG3
اليوم

النشاط الصفي

األحد
٢٠١٨/٩/٩

الترحيب بالطالب +شرح مفهوم الخط العامودي و األفقي +حل
ورقة عمل

االثنين
٢٠١٨/٩/١٠

شرح مفهوم الخط المائل و المنحني +حل ورقة عمل

الثالثاء
٢٠١٨/٩/١١

اعطاء حرف ( أ ) الممدودة أشكاله و صوته و خطوطة من خالل
قصة تربوية +حل ورقة عمل

األربعاء
٢٠١٨/٩/١٢

مراجعة حرف ( ا ) الممدودة+حل ورقة عمل

الخميس
٢٠١٨/٩/١٣

كتابة كلمات من ثالث حروف تحتوي على حرف ( ا ) الممدودة و
رسم دائرة حول حرف ( ا ) الممدودة

األسبوع١ :

الواجب

حل ورقة عمل

Education International Schools
KG3 Weekly Plan 2018-2019
EIS Website:

Week: 1

www.education-school.com

Day

Class Work

Sunday
9/9

Welcoming Day

Monday

*Handwriting: pages:17,19

10/9

Tues

*Handwriting: pages:20,21,23.

11/9

Wed

*Phonics: Initial consonant m page:21

12/9
*Math: Tracing sheet number 1
Thur
13/9

*Phonics: Initial consonant m page:22

Homework

*Math: Tracing sheet number 1

*Phonics book3: pages:1,2

French: Alphabet.
Song of the week: ABC SONG

اللغة العربية
الخطه األسبوعية لمادة اللغة العربية KG3
اليوم

النشاط الصفي

األحد
٢٠١٨/٩/٩

الترحيب بالطالب +شرح مفهوم الخط العامودي و األفقي +حل
ورقة عمل

االثنين
٢٠١٨/٩/١٠

شرح مفهوم الخط المائل و المنحني +حل ورقة عمل

الثالثاء
٢٠١٨/٩/١١

اعطاء حرف ( أ ) الممدودة أشكاله و صوته و خطوطة من خالل
قصة تربوية +حل ورقة عمل

األربعاء
٢٠١٨/٩/١٢

مراجعة حرف ( ا ) الممدودة+حل ورقة عمل

الخميس
٢٠١٨/٩/١٣

كتابة كلمات من ثالث حروف تحتوي على حرف ( ا ) الممدودة و
رسم دائرة حول حرف ( ا ) الممدودة

األسبوع١ :

الواجب

حل ورقة عمل

