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رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 6

Date: Oct 3-7, 2022

بحر-بصل -بطة -بقرة : المفرداتب: الحروف

هذه-هذا : الكلمات البصرية

يكمل رسم :كتابةال.خرىو أيمسك القصص و الكتب المصورة باالتجاه الصحيح ، ويقلب الصفحات باتجاه اليمين ، ويعرف أن الكلمات تكتب من اليمين الى اليسار كلمة تل:القراءة

، و القصص أو خطوتين، و األناشيدالقرانيةاالياتيصغي الى بعض :و التحدثاستماع.الخطوط المختلفة مثل، الخط األفقي والعمودي والمائل والنموذج المنقط

تبسمك في وجه اخيك صدقة: يردد الحديث الشريف :الحديث الشريف(االخالص )يردد السورة القرآنية اآلتية مجودة: القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية

.يتحدث عن عدد من مخلوقات هللا تعالى في عالم الطبيعة من حوله: عبادات/العقيدة 
يتعرف على مصادر السلطة في مواقع مختلفة مثل رئيس، مدير المدرسة ، المعلم ، الوالدين:االجتماعيةالدراسات

يالحظ أنواع الخطوط المختلفة في البيئة المحلية:البصريةلفنونا

تفادي االجسام الثابتة خالل التحرك-على المساحة الشخصية و التعرفتحديد:البدنيةالتربية

يحاول تطبيق مهام ومهارات جديدة طواعية مع طلب المساعدة عند الحاجة:التعلماتجاهات

حفظ سورة االخالص-ورقة عمل حول الحرف ب:الواجب

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review:哥哥Elder Brother姐姐Elder Sister

• 生词 New words: 弟弟Younger Brother 妹妹Younger 
Sister

•句型Sentences :我爱.......I love......

•书写Chinese writing:三Three

أولىخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

النبوي الشريف ويوم المعلماالحتفال بالمولد 

:األسبوعموضوعنحن و الحيوانات:وحدة
يبةحيواناتي الغر:قصة األسبوعفي حديقة الحيوانات 

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 اإلنجـليزية

Math:
• I can count verbally in a sequence 0-10
• Reads and writes up to 5 numbers.
• Represents numbers 0-5 using drawings and 

manipulatives.
• Uses day and week when talking about time periods.
• Names two basic two dimensional shapes (triangle, 

square, rectangle, circle).

Science:

Identify living and non-living.
Identifies 3 important external 

human body parts (head, hands, 
legs)

English: 
• Letter of the week: T/t
• Sight words: I, see, can
• Listening: Follow teacher instructions
• 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









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس للمشاركـــــــــــــــــــــــــــــة في مسابقـاللغـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــة تدعـــــــــــــــــــــــــــــــــوكم أســـــــــــــــرة  ـــــــــــــــ شكًرا معلميـــــــــــــــــــــــة ـــبمدرسة ـيـــــــــــ

مسابقةـمجاالت ال:
(.باللغة العربية الفصحى)أجمل إلقاء شعري لقصيدة عن املعلم 

.من تصميم الطالب( ورقية أو إلكترونية)أجمل باقة تهنئة 

.أجمل فيديو  قصير يظهر فيه  فضل املعلم

 تسليم األعمالرابط:

https://padlet.com/bentzayed26/thank

youteachers

تّم رصد هدايا قّيمة ألجمل األعمال الـمقدمة.

 2022أكتوبر  3مشاركة هو ـالآخر موعد الستالم األعمال

شكًرا معلمي

https://padlet.com/bentzayed26/thankyouteachers

