
KG 2
Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 5

Date: Sep 26-30, 2022

تاج، تمر، تفاح، تراب، تين، توت: المفردات(ت)حرف :الحروف

.إشارة للمفرد هذا، هذهيحاكي شفويا جملة اسمية بسيطة تبدأ باسم: مخرجات التعلم أكل –أن –أحب –تأكل –معي :البصريةالكلمات•

(مغامرات آني ) قصة :القراءة•

الحرف بطريقة صحيحة، كتابة شكل الحرف، كتابة كلمات الحرفكتابة : الكتابة•

ينيطبق آداب السلوك القويم كالشكر وتقدير اآلخر-(يا غالم سم باهلل وكل بيمينك) حديث شريف-مجودة( قريش)يسمع سورة : القرآن الكريم :اإلسالميةلتربية•

الغداليوم، األمس، : مفردات تدل على الوقت، مثلأحداثا متسلسلة باستخدامسـردي:االجتماعيةالدراسات•

ينتج أعماال ورسومات مستخدما الخطوط واأللوان المتنوعة:البصريةالفنون•

اتباع سلسلة من التعليمات تعطى من قبل المعلم شرح أسباب الحاجة للمشاركة اآلمنة عند استخدام األدوات و المعدات:البدنيةالتربية•

على االنتباه لفترات طويلة نسبياً خالل أنشطة يديرها األطفاليحافظ: التعلماتجاهات•

(األربعاء ) إمالء كلمة ( إمالء الكلمات البصرية يوم الجمعة ) كتابة الطالب السمه، كتابة حرف األسبوع وكلمات الحرف، قراءة الكلمات البصرية وكتابتها :الواجب•

ارتداء الطفل الزي الصيني يوم الجمعة:الفعاليات

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review:眼睛Eye耳朵Ear鼻子Nose嘴巴Mouth

• 生词 New words: 头Head 手Hand 肩膀Shoulder 脚Foot
•句型Sentences :我有......I have......

•书写Chinese writing:手Hand

ثانيةخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

2022سبتمبر 30االحتفال باليوم الوطني الصيني في 
Humanنحن والحيوانات :وحدة and animals

My:األسبوعموضوع bodyجسمي

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 اإلنجـليزية

Math:
-I can read and write up to 20
-I can count a set of objects up 
to 20
- I can count up to 30 by ones

Science: -I can describe
criteria to determine if 
objects are living or non-
living based on prior 
knowledge of what 
organisms need to stay 
alive

English:

Letter of the week: / Aa /
Sight words: I , can, see, an
Listening: I can Identify rhyming words in familiar songs and rhymes
Speaking: I can use simple sentences to share information, experiences, thoughts and ideas
Emergent Reading: I can Retells familiar stories using simple words, illustrations and picture cues
Writing: I can use emergent writing for a variety of purposes







Will be celebrated on Sep 30th

ســيتم االحـــتــفــــاء بالمناسبـــة

 2022سبتمبر30في 


