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Parent Communication Letter

رسالة تواصل لـ ولي األمر
家校共育信

Term 1 - Week 14

Date: Nov 28- Nov 30, 2022

(  حرف س بالحركات والمدود) سلة، ساعة، سنارة، سمكة، سلحفاة، سجادة : المفردات(س)حرف :الحروف••
.أمي ، جدي ، جدتي، عمي، عمتي، خالي، خالتيانظر، مع ، أخي، أختي ، أبي ،: البصريةالكلمات•
.كلمات بسيطة مكونة من حرفين صامتين ومد، مثل، قال، نور، تين أو الحركات القصيرة، مثل، كتب، لعب، درس، ليتمكن من قراءتهايهجئ:مخرجات التعلم•
(إنها لذيذة في بطوننا)قصة :القراءة•
.على السطرالحرف بطريقة صحيحة، كتابة شكل الحرف، كتابة كلمات الحرفكتابة : الكتابة•
.يعبر بأسلوبه عن احترامه ألفراد أسرته: صفات المسلم. خالق الناس بخلق حسن: ترديد سورة الفيل، الحديث الشريف: القرآن الكريم :اإلسالميةالتربية•
عرض خريطة دولة االمارات والدول المجاورة لها ومناقشة أهم الروابط التي تجمع دول الخليج العربي:االجتماعيةالدراسات•

.يناقش أعماله الفنية أمام اآلخرين :البصريةالفنون•
تأدية سلسلة من الحركات متناغمة مع الموسيقى، أهمية احترام اختالف نقاط القوة والضعف بين الناس: البدنيةالتربية•

.يطرح أسئلة ويبحث عن إجابات عنها بأساليب متعددة: التعلماتجاهات•
كتابة الطالب السمه الثالثي، كتابة حرف األسبوع وكلمات الحرف:الواجب•

中文 Chinese اللغة الصينية

•复习Review: revision unit3 Vegetables &unit 4 UAE

• 复习第三单元-蔬菜及第四单元-阿联酋
ثانيةخـــطــة روضه

:Events学校活动الفعاليات
2022نوفمبر 30تنفيذ مراسم يوم الشهيد في 

اإلمارتيالسنع :األسبوعموضوعوطني، : وحدة

Science科学 العلوم Mathematics 数学 الرياضيات English 英语 :Englishاإلنجـليزية
Letter of the week: Review all letters (s,a,t,p,I,n,m,d,g,o)
Sight words: Review all sight words
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

-Identify and name the properties of two-dimensional 
geometric shapes: triangle, square, rectangle, circle ،

hexagon

Science:
- Lists the four seasons (spring, 

summer, autumn, winter).
- Identifies weather conditions



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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