اللغة الصينية 中文 Chinese
•复习Review: 阿联酋UAE 中国China 爱Love
•词生New words: 阿联酋人Emirati 中国人Chinese 是be
•句型Sentences : 我是......I am.......
•书写Chinese writing: 人 people

KG 1
Parent Communication Letter
رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信
Term 1 - Week 11

Date: Nov 7-Nov 11, 2022

خـــطــة روضه أولى
الفعاليات :Events 学校活动
رحلة إلى المجمع الثقافي وقـصر الحصن يوم االثنين  7نوفمبر

وحدة :حديقتي و النباتات
موضوع األسبوع :الفواكه قصة األسبوع :مفاجأة هاندا

الحروف :خ المفردات :خس – خروف – خيار – خيمة – خرز
الكلمات البصرية:كبير – صغير
القراءة  .1 :يقرأ الكلمات البصرية من البيئة المحيطة مثل اسم المدينة أو الفتات تتعلق بقواعد المرور مثل قف .
الكتابة  .1:يتتبع الرسوم التوضيحية في الكتاب المصور متوقعا ما سيحدث فيه
استماع و التحدث :يتحدث بصوت مسموع ويعبر عن أفكاره ومشاعره وارائه بوضوح عن موضوع محدد مراعيا آداب المحادثة.
التربية اإلسالمية :القرآن الكريم :يردد السورة القرآنية اآلتية مجودة(المسد )
الحديث الشريف :يردد الحديث الشريف  :من دل على خير فله أجر فاعله العقيدة /عبادات :يبين جمال وطنه االمارات العربية المتحدة  ،يبين نعمة هللا في خلق األرض لنا لنعيش
عليها ونحافظ على ما فيها .
الدراسات االجتماعية:يسمي امارات الدولة أبوظبي -دبي – الشارقة – عجمان – أم القوين – رأس الخيمة – الفجيرة
الفنون البصرية :يالحظ أنواع الخطوط المختلفة في البيئة المحلية.
التربية البدنية:اتباع ارشادات بسيطة تعطى من قبل المعلم -القفز و الهبوط في مستويات افقية و راسية مع الحفاظ على بعض التوازن.
اتجاهات التعلم :يشارك بفعالية في تجارب التعلم
الواجب :ترديد سورة المسد -مراجعة الحروف و الكلمات البصرية  -حل مذكرة الحروف التي ترسل من قبل المعلم-ارسال ورقة الموافقة للمعلمة يوم االثنين 7/11
اإلنجـليزية  English 英语الرياضيات  Mathematics 数学العلوم Science科 学
Science:
1- Identifies parts of a plant and
resources needed for growth.
2-Distinguishes between
characteristics of living and nonliving organisms

Math:
Creates and describes simple repeating
patterns using objects and images .
Represents numbers 0-10 using
drawings and manipulatives

•
•

English:

Letter of the week: Mm
Sight words: I can see
Listening: Understand and follow 1 or 1-2 step directions.
Speaking: Use single words to name people and object
Emergent Reading: Turns pages when handling books and pretends to read aloud
Writing :Creates an illustration of something learned or experienced and ascribes
meaning

•
•
•
•
•
•

Class الصف
KG1-1 Arabic
KG1-2 Arabic
KG1-3 Arabic
KG1-4 Arabic
KG2-1 Arabic
KG2-2 Arabic
KG2-3 Arabic
KG2-4 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

