KG1 Weekly Newsletter
Wednesday12th September 2022
Week- 02

Week at a glance:
Our first 2 weeks in Kindergarten was
great success! The boys and girls have
done a great job of adjusting to our
daily routine. We continue to review
classroom rules and procedures as well
as centre rules and proper indoor voice.

Reminders:



Kindly send 5 passport size photo
of your child.
Students will come to school
wearing their favourite colour Tshirt on Thursday, 16th September
2022.

A look at next week:
Story: School Supplies story
Song: Hallo “super simple song”
Activity: who am I
Writing: Tracing lines
Words: Pencil, bag, eraser, sharpener, and crayons.
Math: Classification: shapes & colours.
Shape: Circle, Square Colour: Red and Blue.
Science: know the internal and external organs of his body
The child realizes that there are things that are similar and things that are different
from others
For the child to take care of himself by himself

( (Themeوحدة االسبوع
نحن والكائنات ( جسم )
يتعرف الطفل أن لكل شخص اسم وجنس

القران الكريم

يتعرف الطفل عىل أعضاء جسمه الداخلية والخارجية
وأشياء يختلف بها عن أشياء يتشابه بها يتعرف الطفل أن هناك
االخرين
أن يستقل الطفل بعنايته الذاتية بنفسه
أن ز
يمي لباس كل جنس
أن يتعرف أن لديه مشاعر متشابهة ومختلفة عن االخرين
أحب جسم قصة مرسح العرائس

 آداب تالوة القرآن :االستعاذة والبسملة  ،االستماع واإلنصات عند
قراءة القرآن .
تحفيظ سورة الفاتحة
Islamic Education
التربية اإلسالمية

الهوية التعريفية للطفل ( أنا طفل مسلم )
يتعرف عىل آداب تالوة القران الكريم ( االستعاذة والبسملة
واإلنصات)
ز
المعن اإلجمال لآليات .
يعي بأسلوبه عن
 ريستخدم اللغة المناسبة لوصف نفسه كطفل مسلم :ز
كتاب  ,الكعبة قبلن  ,اللعربية
رب  ,االسالم دين  ,القران ر
هللا ر
لغن
التربية الوطنية
Social Studies

الهوية الوطنية
يتعرف الطفل على علم دولة اإلمارات العربية
المتحدة وألوانه ويردد النشيد الوطني
Arabic
اللغة العربية

والكتاب " :
تهيئة لغوية " االستعداد القراب
ر
ز
تميي األصوات وتهيئة ما قبل الكتابة  :تقوية عضالت اليد باستخدام الوسائل المختلفة ,
التحكم بالقلم من خالل تتبع الخطوط المتنوعة
ز
المنحن /الخط المستقيم/الخط العامودي .
الخط المائل /الخط

العلوم

Science

جسم
يتعرف الطفل عىل أعضاء جسمه
يتعرف الطفل أن هناك أشياء يتشابه بها وأشياء يختلف بها عن
االخرين
أن يستقل الطفل بعنايته الذاتية بنفسه
أن ز
يمي لباس كل جنس

Music
الموسيقى
Computer

أنشودة الحواس الخمسة

الحاسوب
يتعرف األطفال على األجزاء الرئيسية
للكمبيوتر .
يظهر قدرة على تشغيل الكمبيوتر وغلقه.

Math
الرياضيات
الهندسة والقياس.
يصنف الطفل األشكال الهندسية ثنائية األبعاد مثل ( الدائرة  ,المربع )
يصمم أشكا ً
ل هندسية جديدة بالرسم أو بضم أشكال هندسية معروفة لديه
يربط بين األشكال الهندسية ومكونات البيئة الصفية والبيئة المدرسية وما تحتويه من أشكال
يتعرف على األلوان الرئيسية ( األحمر  ,األزرق  ,األصفر )
التحكم بالقلم من خالل تتبع الخطوط المتنوعة
الخط المائل /الخط المنحني /الخط المستقيم/الخط العامودي

توصيات ومستلزمات األسبوع

األهال الكرام :
كل عام وأنتم بخي
ومياة ومقلمة ومعقم لليدين .
الرجاء إرسال دفي رسم خاص بالطفل وعلبة ألوان وأقالم رصاص وممحاة ر
ومناديل مبلله .
ز
ر
يرج العلم أن تحفيظ القرآن الكريم يساعد أطفالكم عىل تحسي لغتهم ويزيد من قدرتهم عىل الفهم

ز
ز
وتحفيه
ويوسع الذاكرة لديهم لذا نرجو منكم التعاون ف مراجعة اآليات الن يتعلمها الطفل باستمرار
وتشجعيه عىل ذلك ليكون القرآن محبب له وجزاكم هللا خيا
 الرجاء إرسال  6صور شخصية للطفل وتسليمها لمربية الفصل
 الرجاء إلباس طفلكم قميص أو تيشيت لونه أزرق  ,وإلباس طفلتكم قميص أو تيشيت لونه أحمر
وذلك يوم الجمعة الموافق .16/9/2022

