Modern English School
المدرسة اإلنجليزية الحديثة
-----------------------------------------------------------------------------------KG2
أولياء األمور الكرام  :إليكم أعزاءنا ملخصا لما سيتم إنجازه خالل الفترة ما بين18/4/2021 - 20/5/2021 :
بهدف المتابعة و التواصل.

Theme of the month : Spring and beyond
عالم فصل الربيع

مفاهيم علمية:
 الحديث عن فصل الربيع و مظاهره ( النباتات ،الحشرات ،اختالف درجات الحرارة ،المالبس). التعرف إلى مراحل نمو النبتة و أجزاءها الرئيسية (الجذور ،الساق ،األوراق ،الزهرة أو الثمرة). التعرف إلى العمالت المعدنية والورقية وتمييز قيمة كل منها .الحديث عن البنك وموظفيه والتعرف إلى جهازالصراف اآللي (.(ATM هواياتي و كيف أقضي وقت الفراغ ( الحديث عن السباحة ،ركوب الخيل ،قراءة القصص ،الرسم ،الرقص ،العزفعلى اآلالت الموسيقية  ،تصميم األزياء ،صيد السمك ).

مهارات لغوية :
 مراجعة الحروف التي تم تقديمها الكترونيا َ والتركيز على اتقانها شكال وصوتا وتمييز أشكالها ومقاطعها . تقديم الحروف ( ق  ،ط  ،ظ  ،ك ) شكال وصوتا وتمييز أشكالها ومقاطعها . االستمرار بالتدريب على مهارة اإلمالء بالمقاطع و الكلمات المكونة من الحروف التي تم تقديمها. -التدريب والتطبيق على مهارة القراءة .

مهارات رياضية :
 مراجعة الطرح والتطبيق على طرح األعداد ضمن .5 مراجعة األعداد التي تم تقديمها الكترونيا . -تقديم األعداد ( )100 -70و ربطها بمدلولها من المجموعات .

 العد اآللي من (. ) 100-1 -مراجعة لكافة األعداد والمهارات الرياضية السابقة.

مفاهيم دينية :
 التعرف الى فضل شهر رمضان وقيمته في اإلسالم . ضرورة االلتزام باألخالق اإلسالمية أثناء المسابقات وعدم الغش. أهمية االبتسام في وجه الزمالء والمحيطين. -مراجعة جميع السور و األدعية التي تم تقديمها.

أهداف سلوكية و اجتماعية :
 إدراك كيفية الحفاظ على ما يملك الطفل من نقود و معرفة كيفية استخدامها (شراء الالزم من احتياجاته). الحفاظ على نقود وممتلكات الغير وتسليمها للمسئول عند إيجادها. أهمية التخطيط في حياتنا الستغالل الوقت بالطريقة الصحيحة . ضرورة التحلي بالروح الرياضية عند المنافسة و االستمرار بالمحاولة وعدم اليأس. احترام مواهب الغير ودعمها . -أهمية تطوير الموهبة ومتابعتها المستمرة.

المهارات العضلية واألنشطة:
 التشكيل بالمعجون و تعلم عمل أشكال تطبيقية متعلقة بموضوع األسبوع.سيتم عمل أنشطة أخرى لدعم كافة المواضيع يتم اإلعالن عنها في دفتر المالحظات اليومي (الرجاء المتابعة ).

English Skills :
Revision
unit 6 (on the farm)
New words: horse, cow, dog, sheep, who are you? Listen, run, running away, look at, cat,
rabbit.
Sight words : will, at.
- I will go to the zoo.
- I like to play at the zoo.
Unit 7 (I’m Hungry)
New words: sausages, apples, cakes, ice cream, chips, dinner, tonight, carrots, yummy,
yuck, I don’t like (chips), smell, hungry, kitchen, take one, I like (apples), I don’t like
(sausages), food, no, yes. Carrot soup, full, food, (Eggs) come from (hens/trees/the
ground), Milk comes from cows, animal.
To write and recognize letters Vv, Ww, Xx and Yy.
To write numbers 70 - 100.
To count (1-100)

Value: Paying compliments.
Thinking skills: Categorizing.

