
KG 1
Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 14

Date: Nov 28-Nov 30, 2022

مراجعة:المفرداتج-ث-ت-ب-مراجعة حرف أ: الحروف

(ال-نعم -ولد -بنت -أب -أم -عندي -أحب -أنا -هللا )مراجعة : البصرية الكلمات 
يبحث عن معلومة في كتب و قصص و أجهزة إلكترونية بمساعدة المعلم:القراءة

يتتبع الرسوم التوضيحية في الكتاب المصور متوقعا ما سيحدث فيه . 1:الكتابة

يجيب عن أسئلة للتوضيح مستخدما اللغة العربية الفصيحة و ال يقتصر إجابته على نعم أو ال و ال يقاطع االخرين:و التحدثاستماع

مراجعة السور القرآنية:القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية

يستنتج أهم الهدايات النبوية التي تتضمنها األحاديث الشريفة. يتحدث عن المناسبات الدينية و الوطنية-1:عبادات/العقيدة 

.تجاه غيره من االفراد ضمن المجموعةو المسؤولياتيمارس بعض الحقوق1:االجتماعيةالدراسات
.يتعرف على الجنسيات الموجودة في الدولة

.يبتكر عمال فنيا مستخدما المواد المحسوسة والتقنية1:البصريةلفنونا
المشاركة في مجموعة من األنشطة البدنية وتجارب األلعاب الحركية1:البدنيةالتربية

يكتشف بيئة التعلم بشغف و نشاط.1:التعلماتجاهات

و كتابة االسم االول(ال-نعم -ولد -بنت -أب -أم -عندي -أحب -أنا -هللا )و الكلمات البصرية(ج-ث-ت-ب-أ)مراجعة للحروف: الواجب

中文 Chineseاللغة الصينية

•复习Review:
• revision unit3 Fruits &unit 4 UAE

• 复习第三单元-水果及第四单元-阿联酋

أولىخـــطــة روضه
:Events学校活动الفعاليات

2022نوفمبر 30تنفيذ مراسم يوم الشهيد في 

اجازة يوم الشهيد : األسبوعموضوعوطني:وحدة

اليوم الوطني: قصة األسبوعواليوم الوطني

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 اإلنجـليزية
Math: revision
• Sorts objects according to one 

given attribute (shape, size, color)

Science: revision Uses push 

and pull to move objects

English: revision
• 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
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