النشرة األسبوعيه لمرحلة الحضانة  -نوفمبر 2019

إلى الساده  /أولياء اآلمور

المحترمين

أسبوع الصحة في قسم الروضة من يوم األحد  71إلى  17نوفمبر.لقد وضعنا عدة أنشطة لبناء الوعي الثقافى من اجل الحياياة الصيحياية ييميا فيي
ذلك :التمارين الرياضاة الاوماة  ،والغذاء الصحي  ،واألنشطة المتعلقة يالصحة المناسبة للعمر  .ان هذا األسبوع يتاح للطالبات الفرصة ليليتير ياي
على جوانب محددة من نمط الحااة الصحي .ستشارك الممرضة ومعلمات الترياة البدناة لدعم الطالبات ،والحفاظ على العادات الصحاة.

موضوعنا لهذا الشهر هو "عائلتي  ،أصدقائي" و "األلوان في ل مكان ".سنناقش أفراد األسرة (األب  ،األم  ،األخت  ،األخ  ،واألشقاء) .سوف تشارك
االطالبات قصصا ومواضاع جمالة حول عائلتها .سوف تتعلم أن جماع العائالت تبدو مختلفة  ،لكن تلك العائلة هي عائلة يغض النظر عن ماذا.سنناقش أيضًا ما
نود القاام يه مع أصدقائنا  ،و افاة مشار ته  ،ولعبه يشكل صحاح معًا .سوف تتعرف الطالبات على األلوان في مجتمعهم ومن لهم وأما ن أخرى .ساتعلمون
أسماء األلوان األساساة وتجرية م ج لونان إلنشاء لون ثالث.
ل أسبوع على أصوات الحروف المختلفة .خالل هذا الشهر  ،سنر
األبجدية :سنر
 /j / d / ، /ونجد الكلمات التي تبدأ يهMilk , Lemon, duck, jam, etc...’ :

على تعلم الحروف Mmو  Llو Ddو  Jjواألصوات l /، /m / /

التواصل واللغة :سوف نقرأ الكتب ”“Goldilocks and the Three Bears”, “Mouse Paint”, “When I Went Walking", “I See Colors
“Families” “Bear’s Busy Family”, “My First Colors”.
,
الرياضيات :الضد والفرز :ستتمكن الطالبات من تطوير مهارات الرياضاات والمالحظة والتفكار اإليداعي واللغة عند تحديدهم الخصائص "العكساة" للكائنات
المختلفة.

تواريخ مهمة
 : 11/11/2019سيتم إرسال الشهادات بالبريد اإللكتروني يوم االثنين .
 :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
: :1/10011/02يتم تشجيع الطالبات على إحضار طعام صحي ومشاركته مع طالبات الصف.
 :1/10011/02 –0110011/02سيحتفل الطالب  Pre-KGبموضوع األلوان من خالل ارتداء ألوان مختلفة يوميًا.
 :1010011/02اليوم الرياضي لمرحلة الروضة .سيتم اإلنصراف مبكرا في هذا اليوم الساعة  ، 00://فعلى األولياء األمور التواجد في المدرسة حوالي الساعة 0/:01
 :1110011/02رحلة ترفيهية إلى  Make Meaningفي مجمع  ،063يرجى التأكد من تقديم المبلغ المطلوب إلى المعلمة قبل الوقت المعلن عنه.
 :1110011/02يتم تشجاع الطالبات على ارتداء الماليس المتعلقة يالمهنة المفضلة لديهم مثل (رجال اإلطفاء  ،طباب  ،مدرس  ،طباب أسنان  ،إلخ )...
صباحا  ،يرجى التواجد في المدرسة حوالي الساعة . 54:04
 :1110011/02سانتهي الدوام الدراسي للطالبات مبكرا في هذا الاوم  ،في الساعة 54:01
ً

العلوم :الحواس الخمس  :األضواء :ستتمكن الطالبات من معرفة معنى االنعكاسات والظالل والفرق بين األضواء الخافتة و المشرقة.

