
KG 1
Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 13

Date: Nov 21-Nov 25, 2022

ذبابة-ذرة -ذيل -ذئب :المفرداتحرف ذ: الحروف

أخت-أخ : الكلمات البصرية

.يقرأ قصصا مع المعلم قراءة جهرية . 1:القراءة
يتتبع الرسوم التوضيحية في الكتاب المصور متوقعا ما سيحدث فيه . 1:الكتابة

.أقلب الصفحة/ اكتب/ اجلس/ يوظف اإليماءات و لغة الجسد عند استجابته للتعليمات المسموعة مثل قف -1:و التحدثاستماع
(مسدسورة ال) يسمع السور القرآنية األتية مجودة :القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية

.الوطنيةويتحدث عن المناسبات الدينية-2و األصدقاءو االخوةيطبق آداب التعامل مع األخرين كالوالدين-1:عبادات/العقيدة 
.يتعرف على محطات في حياة الشيخ زايد رحمه هللا.2قصة االتحاد بصورة مبسطة : يتعرف قصصا و شخصيات و أماكن تاريخية .1:االجتماعيةالدراسات

ينتج أعماال فنية متتبعا نمطا معينا.1:البصريةلفنونا

القفز فوق أجسام ثابتة.1:البدنيةالتربية

و نشاطيكتشف بيئة التعلم بشغف.1:التعلماتجاهات

(حول الزي المناسب لكل فعاليةيرجى اتباع النشرة المرسلة في الصفحة التالية: مالحظة مهمة-و قراءة الكلمات البصرية -حل مذكرة الحروف -حفظ سورة المسد: الواجب

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review: 红色red 绿色green白色white黑色black

• 生词 New words: Review Unit 1&2 -Numbers &My 

Family
•句型Sentences :这是.......This is......

•书写Chinese writing:一One 二Two 三Three

أولىخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

طنياالحتفال باليوم الو-فعاليات اليوم الوطني-التراثياليوم

-اماراتي و افتخر: األسبوعموضوعوطني:وحدة
انا اماراتي: قصة األسبوعاحتفاالت اليوم الوطني

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 اإلنجـليزية

Math:
• Sorts objects according to one given 

attribute (shape, size, color)

Science: Uses push and pull to 

move objects

English: 
• Letter of the week:
• Sight words: I can see
• Listening: Demonstrates listening skills
• Speaking: Uses simple phrases to communicate meaning
• Emergent Reading: Turns pages when handling books and pretends to read aloud
• Writing :Expresses thoughts and ideas though mark-making and drawings





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



