
KG 1
Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 10

Date: Oct 31-Nov 4, 2022

حقيبة-حلزون –حمار –حوت –حصان : المفردات. :المفرداتح: الحروف

.يقرأ الكلمات البصرية من البيئة المحيطة مثل اسم المدينة أو الفتات تتعلق بقواعد المرور مثل قف :القراءةهي-هو : الكلمات البصرية
وح عن موضوع بوضوارائهيتحدث بصوت مسموع ويعبر عن أفكاره ومشاعره :و التحدثستماعايتتبع الرسوم التوضيحية في الكتاب المصور متوقعا ما سيحدث فيه:الكتابة

(الناس )يسمع السورة القرآنية اآلتية مجودة:القرآن الكريم :اإلسالميةالتربيةمحدد مراعيا آداب المحادثة
األمينالصادقولصفاتهوسلمعليههللاصلىللرسولحبهعنبأسلوبهيعبر:عبادات/العقيدة تهادوا تحابوا: يسمع الحديث الشريف :الحديث الشريف

يميز شكل خريطة دولة االمارات:االجتماعيةالدراسات

يالحظ أنواع الخطوط المختلفة في البيئة المحلية:البصريةلفنونا

حديد والتعرف على األطعمة الصحية والغير صحية-1:البدنيةالتربية

تحديد والتعرف على التأثيرات المختلفة التي تحدثها التمارين الرياضية على الجسم

يبدي الشعور بالفخر لما تم انجازه:التعلماتجاهاتغناء أغنية طلع البدر علينا:الموسيقى 

.تدريب يومي على كتابة االسم " ج -ث -ت-ب-أ " تعلمعاسبق التىمراجعة يوميه للحروف -حفظ سورة الناس : الواجب
.يرتدي الطفل اي لبس باللون االخضر 2022-11-1بتاريخ يوم الثالثاءلالحتفال بيوم التشجير 

اللون KG1C-اللون االخضرKG1B-اللون االسود KG1-A"بالوان العلم مع بنطلون اسود تيشيرتيرتدي االطفال 2022-11-3لخميس بتاريخ بمناسبة االحتفال بيوم العلم ا

اللون االبيضKG1D-االحمر

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review: 水果Fruits
• 生词 New Words: 阿联酋UAE 中国China 爱Love
•句型Sentences : 我爱阿联酋。I love UAE.

•书写Chinese writing: 中 Middle

أولىخـــطــة روضه
:  Events学校活动الفعاليات

بيوم العلماالحتفال +العالمييوم التشجيرفعالية 

Flag Day November 3rd
األوراق : األسبوعموضوعالنباتاتوحديقتي:وحدة

مفاجأة هاندا: األسبوعقصة والنباتات المزهرة

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语  :Englishاإلنجـليزية
• Letter of the week: Nn
• Sight words: I can see the
• Listening: Demonstrates listening skills.
• Speaking: Uses simple phrases to share information, thoughts and ideas
• Emergent Reading: Turns pages when handling books and pretends to read aloud
• Writing :Expresses thoughts and ideas though mark-making and drawings

Math:
• Identify, complete and create 

patterns using shapes and 
objects

Science:

Identifies parts of a plant and 
resources needed for growth.



Classالصف  Teacher املعلمة Emailالبريد االلكتروني 

KG 1-1 Arabic الزيوديوفاء  wafaa-sa.alzeyoudi@ese.gov.ae

KG 1-2 Arabic محمدنايلة naylah.mohammed@ese.gov.ae

KG 1-3 Arabic نورة البدواوي  noorah.albadwawi@ese.gov.ae

KG 1-4 Arabic الظنحانيأمينة  AmeinahAldhanhani@ese.gov.ae

KG 2-1 Arabic شهيرة النقبي amal.alalkouk@ese.gov.ae

KG 2-2 Arabic خولة الحمادي shahira.alnaqbi@ese.gov.ae

KG 2-3 Arabic أميرة الجيبي amira.aljneibi@ese.gov.ae

KG 2-4 Arabic سارة نبيل sarah.mohmoud@ese.gov.ae

معلمة أصحاب الهمم
SEN Teacher

عفراء الكعبي
SEN-Teacher

afra-sb.alkaabi@ese.gov.ae
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https://forms.office.com/r/Na4arwCfvV

حمل 
الصورة 

ط في الراب
:التالي
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