الصف األول روضة – نوفمبر 9102
أولياء األمور الكرام…
ان أسبوع الصحة في قسم الروضة سيبدأ من يوم األحد  71إلى  17نوفمبر.لقد وضعنا عدة أنشطة لبناء الوعي الثقافى من اجل حياة صحية بما في ذلك:
التمارين الرياضية اليومية  ،والغذاء الصحي  ،واألنشطة المتعلقة بالصحة المناسبة للعمر .ان هذا األسبوع الصحة يتيح للطالبات الفرصة للتركيز على
جوانب محددة من نمط الحياة الصحي .ستشارك الممرضة ومعلمات التربية البدنية لدعم الطالبات من اجل الحفاظ على العادات الصحية.

اللغة اإلنجليزية
التعرف على الحروف:
الحرف  :التعرف على الحروف  ،تشكيل الرسالة ،
ومطابقة حرف الصوت
الوعي الصوتي :يجب اإلدراك أن الجملة تتكون من
الكلمات .لفهم مفهوم الكلمة كوحدة منطوقة .لسماع
المقاطع وتصفيتها  ،والبدء في تقسيم الكلمات المنطوقة
إلى مقاطع.
مفردات جديدة :كلمات عن الطعام  ،والشتاء  ،والمهن
وتسمية األدوات.

الرياضيات
مطابقة األرقام بالكمية :ستتمكن الطالبات
من مطابقة الكائنات باألرقام.
األنماط :ستتمكن الطالبات من تحديد ماهية
النمط والتنبؤ بما يجب أن يأتي بعد ذلك في
األنماط.
المواضع :ستتمكن الطالبات من تحديد
األول واألوسط واألخير .سيصفن الموقع
النسبي للكائنات باستخدام المصطلحات
التالية :أعاله  ،أدناه  ،بجانب  ،أمام ،
بجانب  ،وخلف.

العلوم التطبيقية
السوائل و المواد الصلبة و الغازية
ستتعرف الطالبات على المواد الصلبة
والسائلة والغازية .وسيتم تشجيعهم على
ابداء بعض األمثلة بعد التطبيق العملي
للدرس.
الجراثيم:
سوف نناقش مفهوم الجراثيم حيث أنها
عبارة عن كائنات صغيرة جدًا  ،أو كائنات
حية  ،يمكن أن تسبب مرضً ا للناس.

القصص:

تواريخ مهمة
 : 9102/00/00سيتم إرسال الشهادات بالبريد اإللكتروني.
 :9102/00/01على الطالبات ارتداء الجوارب المضحكة والمزينة ونحن نشجع ولى األمرعلى اإلبداع عند مساعدة ابنتهم.
 :9102/00/01اجتماع أولياء األمور وال يوجد دوام دراسي للطالبات.
: :9102/00/91يتم تشجيع الطالبات على احضار طعام صحي ومشاركته مع طالبات الصف.
 :9102/00/90اليوم الرياضي لمرحلة الروضة .سيتم اإلنصراف مبكرا في هذا اليوم عند الساعة  ، 00:11فعلى األولياء األمور التواجد في المدرسة حوالي الساعة 01:01
 :9102/00/92رحلة ترفيهية إلى  Make Meaningفي مجمع  ،063يرجى التأكد من تقديم المبلغ المطلوب إلى المعلمة قبل الوقت المعلن عنه.
 :9102/00/92يتم تشجيع الطالبات على ارتداء المالبس المتعلقة بالمهنة المفضلة لديهم مثل (رجال اإلطفاء  ،طبيب  ،مدرس  ،طبيب أسنان  ،إلخ )...
صباحا  ،يرجى التواجد في المدرسة حوالي الساعة . 01:01
 :9102/00/92سينتهي الدوام الدراسي للطالبات مبكرا في هذا اليوم  ،في الساعة 01:11
ً

