اللغة الصينية 中文 Chinese
复习Review: 蔬菜Vegetables
词生 New Words: 阿联酋UAE 阿布扎比Abu Dhabi 迪
拜Dubai 中国China
句型Sentences : 我在......I‘m in......
书写Chinese writing: 在In；at
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Parent Communication Letter
رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信
Term 1 - Week 10

Date: Oct 31-Nov 4, 2022

خـــطــة روضه ثانية
الفعاليات :Events 学校活动
UAE Flag Day on Nov 3rd
وحدة :حديقتي والنباتات
موضوع األسبوع :أجزاء النبات

•الحروف :حرف (د) المفردات  :دراجة ،دواء ،دلة  ،دجاجة ،ديك ،درهم ( حرف الدال بالحركات والمدود)
• الكلمات البصرية  :ماذا – يوجد – عندك – اشتريت – ِم َن – السوق  -عندي .مخرجات التعلم :يقرأ قصصا مع المعلم قراءة جهرية
•القراءة  :قصة (نبتتي في أسبوع)
•الكتابة  :كتابة الحرف بطريقة صحيحة ،كتابة شكل الحرف ،كتابة كلمات الحرف
•التربية اإلسالمية :القرآن الكريم  :ترديد آية الكرسي مجودة  -حديث شريف ( الكلمة الطيبة صدقة )  -يتحدث بلغة مناسبة عن نسب النبي صلى هللا عليه وسلم
•الدراسات االجتماعية :يشارك في األنشطة التوعوية المرتبطة بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية كترشيد استهالك الكهرباء والمياه والمحافظة على الطعام
•الفنون البصرية :يبتكر صورا لشخصيات غير واقعية وأحداث خيالية استلهمها من نصوص أو قصص
•التربية البدنية :شرح أسباب الحاجة للمشاركة اآلمنة عند استخدام األدوات والمعدات.
•اتجاهات التعلم  :يحدد األهداف ويتابع الخطط
•الواجب :كتابة الطالب السمه الثالثي ،كتابة حرف األسبوع وكلمات الحرف ،قراءة الكلمات البصرية وكتابتها ( إمالء الكلمات البصرية يوم الجمعة ) إمالء كلمة (االثنين)
 D2KGأسود
 C2KGأحمر
الفعاليات :يوم العلم  3نوفمبر على الطالب ارتداء اللون  A2 KGأخضر  B2KGأبيض
اإلنجـليزية  English 英语الرياضيات  Mathematics 数学العلوم Science科 学

Science:
Describes the basic physical properties
of plants and explains how the main
parts of the plants help in keeping it
)alive: (root, stem, leaves, flower

Math:
• Compares objects by length, height,
weight, and capacity (tall & short) .
• Count numbers 1-50
• Read and write numbers 0-20

English:

Letter of the week: Mm
Sight words: I, can, see, a, an, the, for, it, is
Listening: Comprehend simple sentences and questions by responding appropriately
Speaking: Use simple sentences to share information, experiences, thoughts and
ideas
Emergent Reading: Read own name and some of their friends
Writing: Use emergent writing for a variety of purposes

Class الصف
KG 1-1 Arabic
KG 1-2 Arabic
KG 1-3 Arabic
KG 1-4 Arabic
KG 2-1 Arabic
KG 2-2 Arabic
KG 2-3 Arabic
KG 2-4 Arabic

Teacher املعلمة

Email البريد االلكتروني

وفاء الزيودي

wafaa-sa.alzeyoudi@ese.gov.ae

نايلة محمد

naylah.mohammed@ese.gov.ae

نورة البدواوي

noorah.albadwawi@ese.gov.ae

أمينة الظنحاني

AmeinahAldhanhani@ese.gov.ae

شهيرة النقبي

amal.alalkouk@ese.gov.ae

خولة الحمادي

shahira.alnaqbi@ese.gov.ae

أميرة الجيبي

amira.aljneibi@ese.gov.ae

سارة نبيل

sarah.mohmoud@ese.gov.ae

معلمة أصحاب الهمم
SEN Teacher

عفراء الكعبي
SEN-Teacher

afra-sb.alkaabi@ese.gov.ae

حمل
الصورة
في الرابط
:التالي

https://forms.office.com/r/Na4arwCfvV

