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 Al Ittihad National Private School – Abu Dhabi 
 

 

Students’ Council- KG  
 

Program for the First Term- 2019/2020 

 المدة الزمنية المصادر األنشطة المشروع الشهر

أسبوعين من 
شهر أكتوبر 

9102 

 
أسبوع من شهر 

 نوفمبر 9102

 انا متميز بأخالقي

 

 :1 الخطوة
تعرٌف طالب الروضة من قبل مجلس الطلبة بالسلوكٌات الصحٌحة  -1

احترام )والخاطئة وكٌف نكون ممٌزٌن بأخالقنا مع التركٌز على تلك النقاط
 (تقبل االخرٌن -التعاون ومساعدة االخرٌن -احترام أصدقائً -المعلمة

 البوربوٌنت داخل الصفوفسوف ٌتم عرض -2

 عرض بوربوٌنت
 

 

 أسبوعٌن

 :2 الخطوة

توزيع جدول متابعة سلوكيات الطالب على المعلمات والمعلمة المساعدة   -
 لرصد سلوكيات الطالب خالل هذا األسبوع 

متابعة مجلس الطلبة جدول السلوك مع المعلمة واخذ مالحظاتهم  .0
 الخاصة

الطلبة ورقة تقٌٌم ذاتً لطالب فً نهاٌة األسبوع توزٌع  مجلس  .9
 .الروضة االولى والروضة الثانٌة  لتقٌٌم سلوكهم

فرز أسماء الطالب المتمٌزٌن فً سلوكهم بعد اإلطالع على جدول  .3
 المتابعة

تكرٌم الطالب المتمٌزٌن باخالقهم وسلوكٌاتهم فً الطابور الصباحً  .4
 من قبل مجلس الطلبة 

 كرمٌن مع هدٌة رمزٌةتوزٌع تاج األخالق على الطلبة الم .5
 .لجمٌع الطلبة المشاركٌن ترضٌةتوزٌع جوائز  .6

 
 جدول المتابعة

 
 ورقة تقٌٌم ذاتً

 
 جوائز طردٌة 

 
 تاج االخالق

 أسبوع
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 المدة الزمنية المصادر األنشطة المشروع الشهر

 90/نوفمبر
 
(فعاليات العيد الوطني) 9191إكسبو   

 :1 الخطوة
 .تحدث طالب مجلس الطلبة حول الدولة المسؤول عنها -1
 .عرض مالبس هذه الدولة -2
 .تنظٌم حركة الطالب داخل الدولة المسؤول عنها -3
 .علم الدولة/توزٌع رموز  -4

 

 مالبس دول مختلفة
 

 علم الدولة
 

 أحد رموز الدولة

 

------- 

 

 المدة الزمنية المصادر األنشطة المشروع الشهر

 90/نوفمبر
 

(فعاليات العيد الوطني)رائد الفضاء  

 :1 الخطوة
تعرٌف طالب الروضة من قبل مجلس الطلبة حول اول  -1

 ( رائد فضاء إماراتً هزاع المنصوري
 

 .طرح أسئلة على الطلبة حول أول رائد فضاء إماراتً-2

 عرض بوربوٌنت
 

 

------ 


