
KG 2
Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 12

Date: Nov 14- Nov 18, 2022

(حرف الراء بالحركات والمدود) رمان، رأس، رجل، رموش، رقبة، رطب : المفردات(ر)حرف :الحروف•
.يعيد سرد النص مرتبا األحداث مستعينا بالصور أو الذاكرة: مخرجات التعلم.أحمد ، هللا، ألن ، لي، عندي: البصريةالكلمات•
( طريقة إعداد سلطة الفتوش) قصة غذائي الملون :القراءة•
الحرف بطريقة صحيحة، كتابة شكل الحرف، كتابة كلمات الحرفكتابة : الكتابة•

يربط بين النظافة واالسالم-(الكلمة الطيبة صدقة ) حديث شريف-ترديد آية الكرسي مجودة: القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية•

.يتعرف بعض المشكالت االجتماعية كالمحافظة على الماء واألمن والسالمة والتلوث: االجتماعيةالدراسات•
يبتكر صورا لشخصيات غير واقعية وأحداث خيالية استلهمها من نصوص أو قصص:البصريةالفنون•

.نقل الوزن من جزء في الجسم إلى جزء آخر 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•
وع من ة، أي نربيسيتم عمل احتفال نهاية الوحدة للخضروات ، في حال رغبة الطالب بمشاركة أصدقائه أي طعام صحي مغلف أو احضار سلطة فتوش، تبولة، سلطة ع: الفعالية

..السلطات، أو أي خضار 

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review: 阿联酋人Emirati中国人Chinese是be

生词 New words: 在 in；at 阿布扎比Abu dhabi 迪拜Dubai
•句型Sentences :我在阿布扎比/迪拜。I am in Abu Dhabi 

/Dubai
• 书写Chinese writing:人person

ثانيةخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

يوم الخميس فعالية الطعام الصحي والخضروات

والنباتاتحديقتي : وحدة

والطعامصحتنا:األسبوعموضوع

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 اإلنجـليزية

Math:
 Construct and write addition and subtraction 

facts for 10 using the numbers 1 through 9

 Compose numbers up to 20 using objects or 
drawings and uses numbers and symbols to 

record the operation

Science:
• Asks questions and presents 

observations about objects, 
living organisms and 
phenomena using pictures, 
models and/or words

English:
Letter of the week: Gg
Sight words: Here
Listening: Generates rhyming words
Speaking: Uses adjective and adverbs to describe object, people and actions
Emergent Reading: Retells familiar stories using simple words, illustrations 
and picture cues
Writing: Use emergent writing for a variety of purposes



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
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