KG1 Weekly Newsletter
Sunday 14 October 2018
Week- 05

Week at a glance:
We learned about our five senses
that allow us to enjoy the world
around us; the taste of our food, the
sound of music, the beauty of a
sunrise, the softness of a cat's fur,
and the fragrance of a rose.

Reminders:
“Healthy breakfast day”
As we will be learning about healthy and
unhealthy food, students will be enjoying
healthy food sharing breakfast on
Wednesday (all KG1 classes).
Parents are requested to send healthy
food for sharing breakfast day.

Here what’s we’re learning:
Theme: All about me – 5 senses
Story: I hear a pickle: smell, see, touch and taste it too!
Song: 5 senses song
Writing: Letter ‘t’ (Jolly Phonics)
Tricky words – to
Math: We have learned the number 2 (number formation and value)
Shape: oval Colour: orange
Science: We have learned about parts of the body and the 5 senses where students will
be able to explore the world and make sense about what’s around them

A look at next week:
Theme: All about me – Healthy and unhealthy food
Story: I love to eat fruits and vegetables
Song: Singing walrus fruit song
Writing: Letter i (Jolly Phonics)
Tricky words – the
Blending sounds to read: ‘at’, ‘sat’
Math: We will be learning the number 3 (number formation and value)
Shape: triangle Colour: yellow
Science: We will be learning about an important component in staying healthy and
knowing which foods are good for our health and which ones are not. Students will enjoy
learning and sharing the types of food they eat on daily basis.

Homework for week 04


Homework will be sent every Thursday.



Students should fill the space below each task given on each day. For
example: Thursday homework – draw an oval in the space given below.



Parents can write notes in the space given on right of the page of
homework. This will help the teacher to know if the student needed
any help or found any difficulties with the task.



Reminder:
Parents are requested to send homework back on next Thursday, 18th October 2018.

( (Themeوحدة االسبوع

جسمي ( صحتي وسالمتي )
الغذاء الصحي

(سيكون هذا الموضوع في جزأين على مدار أسبوعين )
تعريف الطفل بالغذاء الصحي وفق الهرم الغذائي
سيتعلم عن اهمية الطعام والشراب في حياتنا كذلك
سيتعلم ان للطعام شكل من الداخل ومن الخارج – وان

لألطعمة مذاقات مختلفة – وان هناك انواعا من
الطعام تطهى وبعضها ال يطهى –سيتعرف إلى ان
هناك طعام خاص لكل دولة – ايضا سيتعلم عن آداب
تناول الطعام – وان هناك اطعمة صحيةوأطعمة غير
صحية

القران الكريم

ترغيب الطفل بالغذاء الصحي من خالل تعريفه بأهميته
للجسم
قصة مسرح العرائس " العقل السليم في الجسم السليم

 آداب تالوة القرآن :تسميع سورة االخالص
تحفيظ سورة الناس الى اخر السورة
يتعرف على المعنى اإلجمالي

Islamic Education
التربية اإلسالمية

للسورة

اداب الطعام

التسمية قبل تناول الطعام والحمد بعده  ،األكل باليد
اليمنى  ،عدم األكل إال من أمامه عدم النفخ في الطعام
 ,عدم التحدث أثناء مضغ الطعام  ,غسل اليدين قبل
وبعد تناول الطعام ,يشرب الماء على جرعات وهو جالس
,يستخدم اليد اليمنى في االكل  ,يعتمد على نفسه في
تناول الوجبة  ,يحافظ على نظافة المكان أثناء تناول
الطعام .....
حديث شريف " يا غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك
يتعرف الطفل على المعنى اإلجمالي للحديث

Arabic
اللغة العربية
حرف الباء
تمييز أشكال حرف الباء
قراءة حرف الباء ساكنا
 - -ربط الحركات القصيرة بحرف الباء

ليستطيع الطفل قراءته بأصواته مع الحركات القصيرة " ث
,ث  ,ث "

 قراءة وكتابة الحرف -قراءة بصرية للكلمات المرتبطة بالحرف "ثوب  ،ثعبان  ,ثياب

"

التربية الوطنية
Social Studies

Art

النشاط الفني
عمل الهرم الغذائي
عمل أطباق للطعام الصحي

يتعرف الطفل على صفات الشيخ الزايد – رحمه هللا –
والقيم والسلوكيات التي تربى عليها مثل حبه الخير لكل
الناس  ,مساعدة الدول الفقيرة ,التفكير في سعادة شعبه
وراحته  ,تشجيعه على العلم والتعليم .
يتعرف على الهوايات التي كان يمارسها الشيخ زايد
:الفروسية  ,صيد الصقور  ,الرحالت البرية .

Music
الموسيقى

توصيات ومستلزمات األسبوع

أنشودة
خلق هللا لإلنسان
ثمرا من كل األلوان
فيه غذاء فيه دواء
فيه شفاء لإلنسان
فلنشكر رب األكوان بالدعوات واإلحسان

األهالي الكرام :
.



يرجى العلم أن تحفيظ القرآن الكريم يساعد أطفالكم على تحسين لغتهم ويزيد من قدرتهم على الفهم
ويوسع الذاكرة لديهم لذا نرجو منكم التعاون في مراجعة اآليات التي يتعلمها الطفل باستمرار وتحفيزه
وتشجعيه على ذلك ليكون القرآن محبب له وجزاكم هللا خيرا





ضمن موضوع الغذاء الصحي الرجاء إرسال أحد أنواع الطعام بما يكفي الطفل فقط ليتعرف إلى فوائدها
ويتناولها مع أصدقائه وفق الهرم الغذائي وربطه بحاسة التذوق حسب الجدول التالي :

مجموعة الحبوب واألرز والخبز والمعكرونة
األحد
مجموعة الفواكه
االثنين
مجموعة الخضراوات
الثالثاء
مجموعة الحليب واأللبان واألجبان
األربعاء
الخميس مجموعة اللحوم والدواجن واألسماك والبيض
والبقوليات الجافة والمكسرات

