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رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 6

Date: Oct 3-7, 2022

ثعلب، ثور ،ثعبان، ثوم، ثلج، ثوب : المفردات(ث)حرف :الحروف•

.إشارة للمفرد هذا، هذهيحاكي شفويا جملة اسمية بسيطة تبدأ باسم: مخرجات التعلم أين –هذا –انظر –ترى –ماذا –أرى -أنا :البصريةالكلمات•
(حركات الحيوانات) قصة :القراءة•
الحرف بطريقة صحيحة، كتابة شكل الحرف، كتابة كلمات الحرفكتابة : الكتابة•

 تعالى في عالمي يستنتج قدرة هللا من خالل تأمله في مخلوقات هللا-(يا غالم سم باهلل وكل بيمينك) حديث شريف-مجودة( قريش)يسمع سورة : القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية•

النبات والحيوان والكون

اليوم، األمس، الغد: مفردات تدل على الوقت، مثليسرد أحداثا متسلسلة باستخدام:االجتماعيةالدراسات•

ينتج أعماال ورسومات مستخدما الخطوط واأللوان المتنوعة:البصريةالفنون•

.ابتكار توازن خاص وشخصي ثابت وآخر ديناميكي/ اتباع سلسلة من التعليمات تعطى من قبل المعلم :البدنيةالتربية•
على االنتباه لفترات طويلة نسبياً خالل أنشطة يديرها األطفاليحافظ: التعلماتجاهات•

(إمالء الكلمات البصرية يوم الجمعة ) كتابة الطالب السمه الثالثي، كتابة حرف األسبوع وكلمات الحرف، قراءة الكلمات البصرية وكتابتها :الواجب•
يرتدي الطالب زي رجل كبير في السن والطالبة ترتدي زي امرأة كبيرة في السن( االثنين) يوم المسن العالمي :الفعاليات•

يرتدي الطالب زي المعلم والطالبة زي المعلمة( األربعاء ) يوم المعلم •

中文 Chinese اللغة الصينية

• 复习Review: 头Head手Hand肩膀Shoulder脚Foot

• 生词 New words: 头发Hair 膝盖Knee

• 句型Sentences : 我有......I have......

• 书写Chinese writing:头Head

ثانيةخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

االحتفاء بالمولد النبوي الشريف و بيوم المعلم 

نحن والحيوانات: وحدة

في حديقة الحيوانات:األسبوعموضوع

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 اإلنجـليزية

Math:
- I can count numbers up to 30.
- I can identify, complete, and create 
patterns using pictures, shapes, and 
objects

Science:

- I can describe human and 
animals need to stay alive.
- I can describe similarities 
and differences between 
different groups animals and 
human (Body parts)

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









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

