
KG 2
Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 13

Date: Nov 21- Nov 25, 2022

مخرجات .البيت–في –ال التعريف –أين : البصريةالكلمات•( حرف ز بالحركات والمدود) زجاجة -زر –زيت –زيتون –زبدة –زهره : المفردات(ز)حرف :الحروف••

.يشير بمساعدة المعلم إلى اسم مؤلف الكتاب، الرسام، محددا دور كل منهما: التعلم
(أنا اماراتي) قصة :القراءة•
.على السطرالحرف بطريقة صحيحة، كتابة شكل الحرف، كتابة كلمات الحرفكتابة : الكتابة•
.يتحدث بأسلوبه عن مظاهر رحمة هللا تعالى في خلقه: العبادات. خالق الناس بخلق حسن: ترديد سورة الفيل، الحديث الشريف: القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية•
.قصة االتحاد وإنجازاته: يتعرف قصصا وشخصيات وأماكن تاريخية:االجتماعيةالدراسات•
.يناقش أعماله الفنية أمام اآلخرين :البصريةالفنون•
.ثني ولوي الجسم في أشكال معينة، نقل الوزن من جزء في الجسم إلى جزء آخر خالل التحرك , لف: البدنيةالتربية•
.يطرح أسئلة ويبحث عن إجابات عنها بأساليب متعددة: التعلماتجاهات•
الء كلمة إمالء الكلمات البصرية وكلمات الحرف يوم الخميس، إم) كتابة الطالب السمه الثالثي، كتابة حرف األسبوع وكلمات الحرف، قراءة الكلمات البصرية وكتابتها :الواجب•

(األحد)
نوفمبر االحتفال في مسرح 24-23األربعاء والخميس( ارتداء أي زي وطني: االحتفال باليوم الوطني) نوفمبر 22الثالثاء (ارتداء الزي التراثي) نوفمبر 21بوم االثنين :الفعاليات

(المدرسة، االلتزام بارتداء الزي الخاص بالفقرة

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review: 在 in；at 阿布扎比Abu dhabi迪拜Dubai
• 生词 New words: Review Unit 1-My School

• 句型Sentences :这是我的......This is my ......

• 书写Chinese writing:数字 numbers 1-20

ثانيةخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

طنياالحتفال باليوم الو-فعاليات اليوم الوطني-التراثياليوم

إماراتي وأفتخر:األسبوعموضوع، وطني: وحدة

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 :Englishاإلنجـليزية
Letter of the week: O
Sight words: I, can, see, a, an, the, this is, it there, am
Listening: Generate rhyming words
Speaking: Use adjective and adverbs to describe object, people and actions
Emergent Reading: Demonstrate understanding of a book by answering simple 
questions
Writing: Uses emergent writing for a variety of purposes

Math:
-Recites numbers 0-50 in sequence by ones and tens
-Construct and write addition and subtraction facts for 
10 using the numbers 1 through 9
-Compose numbers up to 10 using objects or drawings 
and uses numbers and symbols to record the 
operation

Science:
-Identify different types of forces and 
the way they are used in daily life





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



