
             

                                                                                    2027/   3 / 2    :التاريخ                _____________ :اسم الطفلة 

    ____________:األولى روضةال 
 الشميساني -روضة كلية راهبات الوردية  

 
 :أبي و أمي األعزاء

 بعضالوحدة تعرفت على من خالل هذه  ".وسائل النقل" بعنوان  2027،  آذار 2 ة ولغايشباط  22  د كانت وحدتنا منلق
 .                                     وسائل النقل وأهميتها

 
 

  :اللغة
    :جماًل مفيدةً  أن أقولتعلمت  " وسائل النقل"  وحدةمن خالل  
 . ..............،رهذا قطا، هذه سيارة  -
 السيارة، و تستخدم السيارة لنقل الركاب: البرية من الوسائل -
 .الطائرة، و تستخدم الطائرة للسفر من مكان إلى آخر: من الوسائل الجوية -
 .، و تستخدم الباخرة لنقل البضائع و الركابالباخرة: من الوسائل البحرية -
  
 

 :المصطلحات

 
 :الحروف

 
 :المتعاكسات

 
 :سلوكياتال

 
 :العلوم

 

 

 هل تعلم؟  

 

    ، قارب شاحنة ، دراجة  طائرة ،  ،باخرة  قطار، حافلة ،  سيارة ،

    شجرة  - شمعة  -شمس ( : شـ /  ش) 
    مف  - فراشة  -فأر  ( : فـ /  ف) 

    انطلق/   قف  

    ( عفواً / شكرًا  )  

    (أحمر ، أصفر ، أخضر : ) ألوان االشارة الضوئية

    .ان لديه رئتان، يمنى ويسرىأن االنس

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 
 :ضياتاالري

 
 
 

 عائلة االرانب في السفينة -2            عائلة األرانب في الطائرة -2        :القصص

 :األغاني
 اشارة المرور

 ضوء أحمر                        إحذر إحذر
 ال ال تعبر

 ضوء أصفر                       ال تتسرع
 ال ال تعبر

 ضوء أخضر                       هيا اسرع
 حتى تعبر

 
 

 سر يا مركب
 اءهيا واذهب حيث تش.....  سر يا مركب وسط الماء

 كي يصطاد أحلى سمكة.....  فالصياد يرمي الشبكة
 سر يا مركب وسط الماء

     
 :مالحظة

 :ونعلمكم بأن األهداف اآلتية ما يلي. سنحت الفرصة كلما أطفالكم لمصلحة أطفالكم الرجاء توظيف هذه الكلمات مع
  ( الحيوانات) : اسم الوحدة  -1
  ( ص/  ك : )األحرف  -2
 ( بطيء/   سريع: ) المتعاكسات -3
  ( متأسفة: )السلوكيات -4
  ثمانية(   8: )  العدد  -5
  ( معين: )  الشكل -6
  ( األسود: )  اللون -7
 ( 35 – 2: ) الَعد  -8
 ( الشكل: )  النمط -9

 جزيل الشكرمع               ( 30 – 20: ) العد بالعشرات  -20
                                   معلمات الروضة األولى            ( آكالت النباتات الحيوانات/أميز بين الحيوانات آكالت اللحوم : العلوم  -22

     

    سبعة (   7)  :  العدد  
    نصف دائرة:   الشكل 
    رمادي  :  اللون  
    ( 30 –  2)  :  دالع    
      ( اللون)   :نمطال  

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



Name:  _____________                  Date:  2 /3  / 2017 

KG1:    ____________    
                                    Rosary College / Shmeisani                                                                                                                    

 

Dear Mom and Dad, 
I want you to know that our theme from 

 
22

nd   
February

 
 to 2

nd  
March , 2017  has been  

" Transportation ". Throughout this theme, we talked about some means of transport.    

 

  

Language: 

What I learned about  “  Transportation ”  is that:   
   

 This is a plane, truck, car … 

 I come to school by bus (car). 

 The ship sails in water.  

 The train moves on a track. 

 The planes fly in air. 

       

 

Vocabulary: 

Car, Plane, Bus, Ship, Bike, Truck, Train, Boat 

    

 

Phonics: 

 

 

Opposite 

 

Sight  Word: 

   (  the)  
   

    ( are ) 
   

 

Polite  Word: 

Thank you / Welcome  
   

 

Science: 

The traffic light ( Red – Yellow- Green ) 
   

 

/L/, /l/:        Leaf, Lamp, Leg    

/O/, /o/:      Olives, Orange, Onion      

   Stop /  Go    
   

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



Rhyming words: 

(-an ): Fan – Man – Van - Pan 
   

 

 

 

 

Math: 

Number:      ( 7 )  Seven  
   

Shape:         Semi-Circle 
   

Colour:       Grey 
   

Counting:    (1- 30) 
   

Pattern :     ( Colour) 
   

 

 Stories:    1- The Big Blue Bus           2-Bunny's Ride to the Airport 
 

 

 Songs:                                             Twinkle Twinkle     
Twinkle twinkle traffic light 

Standing on the corner bright 

Green means go, yes please go 

Yellow means wait, yes please wait 

Red means stop, yes please stop 

Twinkle twinkle traffic light 

Standing on the corner bright 

 

Watch The Cars 
1) Watch the cars go, watch the cars go 

        Straight left and right(2) …………….Beep beep beep (2)………..All day long(2)   

 

2) Watch the planes fly, watch the planes fly 

         Up and down(2)………….……………Woooooooow(2)………….All day long   (2) 

 

3) Watch the ships sail, watch the ships sail 

        Side to side (2)……………….Tooot  tooot  tooot(2)…………….All day long (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



Note: 
For your child's benefit, remember to use the vocabulary words at home whenever possible.        

For your information, our next objectives will be:  

1- Theme ;( Animals )  

2- Phonics: (V / Z ) 

3- Opposites: ( Fast / Slow )  

4- Sight words: (  my/ they ) 

5- Polite Words: (  Sorry ) 

6- Rhyming Words: ( -at) 

7- Number: ( 8 ) Eight 

8- Shape:  ( Diamond  )  

9- Colour:  ( Black  ) 

10- Counting: ( 1 – 35 ) 

11- Pattern: ( Shape ) 

12- Counting by tens: ( 10 – 30 )    Thank you 

 13-Science: (Plant / Meat Eaters)    KG1 Teachers 

   

                                                                                                    


