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الصف الثاني روضة
أولياء األمور الكرام

أسبوع الصحة في قسم الروضة من يوم األحد  71إلى  17نوفمبر.لقد وضعنا عدة أنشطة لبناء الوعي الثقافي 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 االنجليزية
االحرف:
التسجيالت الصوتية  :لعزل الصوت األولي والمتوسط والنهائي
بالكلمات  ،حدد مجموعات من الكلمات بنفس صوت البداية

كلمات للمراجعة:
القراءة:

الرياضيات
الفصل  :5الجمع واإلضافة

العلوم التطبيقية
الصحة (الجراثيم  /التغذية)

ستتمكن الطالبات من إضافة وجمع

ستتمكن الطالبات من تحديد األطعمة الصحية
وغير الصحية .سيكون لديهم القدرة على معرفة
أن الجراثيم عبارة عن كائنات صغيرة جدًا  ،أو
كائنات حية  ،يمكن أن تسبب مرضًا للناس.

وستتعلم طرح و حل مشاكل الجمع

دورة حياة الموئل

رقمين سوية.

اللفظية .و ابتكار مشاكل لفظية إلى حد

ستصبح الطالبات قادرين على تحديد ووصف
الموائل المختلفة التي تعيش فيها الحيوانات.

رقم 71

تمويه

سوف تدرس الطالبات موضوع جديد و هو أن
بعض الحيوانات تستخدم لون جسمها أو شكلها أو
نقشها لتندمج في البيئة وحماية أنفسهم من
الحيوانات المفترسة
الحيوانات وأصواتها
سيتم عمل أنشطة لهذا اموضوع للقدرة على
مطابقة الحيوانات مع أصواتهم و تقليدها.

الكتابة :لفهم الغرض من قائمة وملصق .لكتابة قائمة وملصق.
لكتابة قصيدة
مهارات الفهم :لالستماع إلى قصة  ،وتحديد أنماط النص
والكلمات القافية في القصة .لتحديد بداية القصة ووسطها ونهايتها.

تواريخ مهمة
: 11/11/2019سيتم إرسال الشهادات بالبريد اإللكتروني يوم اإلثنين .
: 13/11/2019على الطالبات ارتداء الجوارب الممزوجة والمضحكة والمزينة .يتم تشجيع اآلباء على اإلبداع عند مساعدة ابنتهم.
:14/11/2019اجتماع أولياء األمور وال يوجد دوام دراسي للطالبات
 : 20/11/2019يتم تشجيع الطالبات على احضار طعام صحي ومشاركته مع طالبات الصف .
: 21/11/2019اليوم الرياضي لمرحلة الروضة .سيتم اإلنصراف مبكرا في هذا اليوم الساعة  ، 00:11فعلى األولياء األمور التواجد في المدرسة حوالي الساعة 01:01
: 26/11/2019رحلة ترفيهية إلى  Make Meaningفي مجمع  ، 061يرجى التأكد من تقديم المبلغ المطلوب إلى المعلمة قبل الوقت المعلن عنه.
: 27/11/2019يتم 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
: 28/11/2019سينتهي الدوام الدراسي للطالبات مبكرا في هذا اليوم  ،في الساعة 01:01
ً

