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Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 5

Date: Sep 26-30, 2022

(أ)حرف األلف : لحروفا
(أناناس/ أخطبوط/ أزرق / أحمر / أرنب / أسد )كلمات الحرف : المفردات

ولد-بنت :الكلمات البصرية

.خرىو أيمسك القصص و الكتب المصورة باالتجاه الصحيح ، ويقلب الصفحات باتجاه اليمين ، ويعرف أن الكلمات تكتب من اليمين الى اليسار كلمة تل:القراءة
.يكمل رسم الخطوط المختلفة مثل، الخط األفقي والعمودي والمائل والنموذج المنقط. .1: الكتابة

القرآنية ، و األناشيد ، و القصصيصغي الى بعض اآليات.1:و التحدثاستماع

(.االخالص )يردد السورة القرآنية اآلتية مجودة:القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية
.يتحدث عن اثنين من نعم هللا تعالى كالحواس ، و الطعام و الشراب-يطبق أدآب الطعام مثل ذكر هللا قبل الطعام وحمده بعد الطعام -( إفشاء السالم) الحديث الشريف:عبادات/العقيدة 

.الغذاء ،المسكن ،الملبس:يحدد االحتياجات األساسية لألشخاص :االجتماعيةالدراسات
يالحظ أنواع الخطوط المختلفة في البيئة المحلية:البصريةلفنونا

التحرك و التوقف في وضعيات متوازنة-تكرار حركات التوازن الثابت و الديناميكي استجابة إلشارات المعلم :البدنيةالتربية

.يحاول تطبيق مهام ومهارات جديدة طواعية مع طلب المساعدة عند الحاجة:التعلماتجاهات
..مراجعة الحرف الجديد و الكلمات البصرية : الواجب

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review:爸爸Dad 妈妈Mom 爱Love

• 生词 New words: 哥哥Elder Brother 姐姐Elder Sister

•句型Sentences :我有......I have......

•书写Chinese writing:二

أولىخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

2022سبتمبر 30االحتفال باليوم الوطني الصيني في 
نحن و الحيوانات:وحدة

(هذا أنا هذا جسمي) القصة ( جسمي ) :األسبوعموضوع

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 اإلنجـليزية

Math:
- Count a set of objects up to 5.
- Read and writes numbers up to 5.

- Recognize the days of the week.

Science:

Distinguishes between 
characteristics of living and non-

living organisms

English: 
Speaking: Use single words to name people and objects
Emergent Reading: Turns pages when handling books and 
pretends to read aloud
Writing :Creates an illustration of something learned or 
experienced and ascribes meaning







Will be celebrated on Sep 30th

ســيتم االحـــتــفــــاء بالمناسبـــة

 2022سبتمبر30في 


