
             

                                                                                    0227/ 20 / 02 :التاريخ                                   _____________:   اسم الطفلة    

    _____________:ولىاألروضة ال 

 الشميساني -روضة كلية راهبات الوردية

 

 :بي و أمي األعزاءأ
 بعض من خالل هذه  الوحدة تعرفت على ".المهن"  بعنوان 0217 ،األول كانون 02 ةولغاي األولكانون  11 لقد كانت وحدتنا من

 .في بلدي المهن  
 

  :اللغة
    :جماًل مفيدةً  أن أقولتعلمت  "المهن"  وحدةمن خالل  

 ةهذه معلم، هذا شرطي .... 

 ركز األمن يعمل الشرطي في م. 

  يعمل الطبيب في المستشفى. 

   يعمل الخباز في المخبز. 

  يعمل المزارع في المزرعة. 

  تعمل المعلمة في المدرسة. 
 :المصطلحات

 
 :الحروف

 

 :المتعاكسات

 
 :السلوكيات

 
 :العلوم

 
 ؟..هل تعلم

 
 

    . ةعامل النظاف نجار، ، ةمزارع، معلم طبيب، شرطي، خباز، رجل االطفاء، 

    َيد، يقطين، ياسمين(:      يــ/ ي ) 
    خيار، خاتم ، خروف       (:خـ /  خ) 

   ليل/  نهار

    شكرًا  

    البصمة

    .الحوت األزرق أكبر الحيواناتأن 

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 
 :ضياتاالري

 
  أريد أن أكون -3         َمن األجمل؟ -0ة          أسنان سار  -1        :القصص

 :األغاني
 خالي عنده ست أوالد                   

    بيشتغلو اخالي عندو ست والد                               كلهم كانو                               
 نجار                                هيك كان يعمل دائما شغله كان األول

 حداد                               هيك كان يعمل دائما شغله الثاني كان
 خياط                              هيك كان يعمل دائما شغله الثالث كان
 هيك كان يعمل دائما   خباز                            شغله الرابع كان

 سواق                          هيك كان يعمل دائما شغله الخامس كان
 السادس منهم كان طيار                           هيك كان يعمل دائما

 طبيب حينا 
 ينا نحبه كثيرا                        يعيش بيننا و ينشر السرورطبيب ح

 ينا نحبه كثيراطبيب ح          يعالج الكبير يعالج الصغير                                      
 

 :مالحظة
 :ونعلمكم بأن األهداف اآلتية ما يلي .الفرصة لكم كلما سنحت جاء توظيف هذه الكلماتلمصلحة أطفالكم الر 

 

 (الشتاء : ) الوحدة -1

 (ز / س : ) الحرف -0

 ( ساخن/  رد با: ) المتعاكسات -3

 (عفواً / شكراً : ) السلوكيات -4

 (مراجعة : )  العدد  -5

 (نجمة : )  الشكل -6

 (األبيض : ) اللون -7

 (  05 - 1)   مراجعة :الَعد  -8

                       (مراجعة : )التصنيف  -9

 (حاالت الماء)  :العلوم  -12

       

 مع جزيل الشكر 

ىلمات الروضة االولمع                                                           

    ستة ( 6) :  العدد  
    المخروط  :  الشكل 
    البني :  اللون  
    ( 05 – 1)  :  دالع    
    ( الحجم) :   التصنيف  

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 

Name:  _____________                Date:    20   / 12  / 2017 

KG1:    ____________    
                                    Rosary College / Shmeisani                                                                                                                    

 

Dear Mom and Dad, 
I want you to know that our theme from  11

th
 
  
December to 20

th
 
 
December , 2017 has been 

 

"Community Helpers". Throughout this theme, we talked about some community helpers 

in my country.    

 

  

Language: 

What I learned about  “Community Helpers”  is that:   
   

 This is a doctor, a farmer, ……………. . 

 The policeman works in a police station. 

 The doctor works in a hospital. 

 The baker works in a bakery. 

 The farmer works in a farm. 

 The teacher works in a school. 

       

Vocabulary: 

           Policeman, Baker,  Fireman, Doctor, Farmer, Teacher, Carpenter 

                                             Dustman   

   

 

Phonics: 

 

Opposites: 

 

Sight  Words: 

    She  
   

 

Polite  Words: 

   Thank you 
   

 

Science: 

Fingerprint 
   

 

 

 

 

 

 

 

/I/, /i/:     Insect, Igloo, Ink.    

/R/, /r/:    Rabbit, Rose, Ring    

   Day  / Night  
   

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



 

 

Math: 

Number:      (6 )  Six 
   

Shape:          Cone 
   

Colour:         Brown 
   

Counting:     ( 1 – 25 ) 
   

Sorting :      (  Size ) 
   

Stories:    1- Bunny and the Firefighter 

Songs:   

I Teach ABC 

I teach ABC( 2) 

Who am I? (2) 

You are a teacher(2) 

Yes, you are right(2) 

 

I make bread 

Who am I? 

You are a baker 

Yes, you are right 

 

I help doctors 

Who am I? 

You are a nurse 

Yes, you are right. 

Community Helpers 

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



1-        Red  red  red is everything I'm wearing 

Red  red  red my only clothes shall be 

Why do I always dress myself  in red 

Because a fireman is the one I love 

 

2-Blue:    Policeman 

3- White:   Doctor 

 

 

 

 

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:  ( Winter  )  

2- Phonics: (  S ) 

3- Opposites: ( Hot / Cold )  

4- Sight Words: (  you ) 

5- Polite Words: ( Thank you/ welcome  )  

6- Number: ( Revision ) 

7- Shape:  ( Star ) 

8- Colour:  ( White ) 

9- Counting:  Revision ( 1 - 25)                          Thank you 

10- Sorting: Revision                                         KG1 Teachers 

11- Science:  (Water Changes)      

                      

 


