
KG 2
Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 11

Date: Nov 7- Nov 11, 2022

(حرف الذال بالحركات والمدود) ذيل، ذهب، ذرة، ذراع، ذئب: المفردات(ذ)حرف :الحروف•
يرة مثل كلمات بسيطة مكونة من حرفين صامتين ومد مثل قال، ثور، تين، أو الحركات القصيهجئ:مخرجات التعلم.صورة -كتابي –في –ألن -أكتب –أنا : البصريةالكلمات•

كتب، لعب، درس ليتمكن من قراءتها

(هاندامفاجأة ) قصة :القراءة•
الحرف بطريقة صحيحة، كتابة شكل الحرف، كتابة كلمات الحرفكتابة : الكتابة•

يردد نشيدا يحفظه عن النبي صلى هللا عليه وسلم-(الكلمة الطيبة صدقة ) حديث شريف-ترديد آية الكرسي مجودة: القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية•

يشارك في األنشطة التوعوية المرتبطة بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية كترشيد استهالك الكهرباء والمياه والمحافظة على الطعام:االجتماعيةالدراسات•

يبتكر صورا لشخصيات غير واقعية وأحداث خيالية استلهمها من نصوص أو قصص:البصريةالفنون•

.تفادي أجسام متحركة خالل التحرك: البدنيةالتربية•
يحدد األهداف ويتابع الخطط: التعلماتجاهات•

(اءالثالث)إمالء كلمة ( إمالء الكلمات البصرية يوم الجمعة ) كتابة الطالب السمه الثالثي، كتابة حرف األسبوع وكلمات الحرف، قراءة الكلمات البصرية وكتابتها :الواجب•

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review: 阿联酋UAE阿布扎比Abu Dhabi迪拜Dubai

中国China

• 生词 New words: 阿联酋人Emirati中国人Chinese是be

•句型Sentences :我是......I am....... 我不是I am not......

•书写Chinese writing:人people

ثانيةخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

يوم االثنين رحلة إلى قصر الحصن

حديقتي والنباتات: وحدة

الفواكه والخضروات:األسبوعموضوع

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 اإلنجـليزية

Math:
• Count number 1-50
• Read and write numbers 0-30
• Creates simple bar graphs and 

reads data from a table, bar 

graph and pictograph

Science:
• Identifies the impact humans have on 

Earth’s resources and shares ideas on 
preserving these resources

English:
Letter of the week: /Dd/
Sight words: This, is, for, I, can, see, a, an, the, to
Listening: Generate rhyming words
Speaking: Use adjective and adverbs to describe object, people and actions
Emergent Reading: Actively participates in storytelling and reading activities
Writing: Use simple sentences to share information, experiences, thoughts 
and ideas



Classالصف  Teacher املعلمة Emailالبريد االلكتروني 

KG1-1 Arabic الزيوديوفاء  wafaa-sa.alzeyoudi@ese.gov.ae

KG1-2 Arabic محمدنايلة naylah.mohammed@ese.gov.ae

KG1-3 Arabic نورة البدواوي  noorah.albadwawi@ese.gov.ae

KG1-4 Arabic الظنحانيأمينة  AmeinahAldhanhani@ese.gov.ae

KG2-1 Arabic شهيرة النقبي amal.alalkouk@ese.gov.ae

KG2-2 Arabic خولة الحمادي shahira.alnaqbi@ese.gov.ae

KG2-3 Arabic أميرة الجيبي amira.aljneibi@ese.gov.ae

KG2-4 Arabic سارة نبيل sarah.mohmoud@ese.gov.ae

معلمة أصحاب الهمم
SEN Teacher

عفراء الكعبي
SEN-Teacher

afra-sb.alkaabi@ese.gov.ae

mailto:wafaa-sa.alzeyoudi@ese.gov.ae
mailto:naylah.mohammed@ese.gov.ae
mailto:noorah.albadwawi@ese.gov.ae
mailto:AmeinahAldhanhani@ese.gov.ae
mailto:shahira.alnaqbi@ese.gov.ae
mailto:amira.aljneibi@ese.gov.ae
mailto:afra-sb.alkaabi@ese.gov.ae



