
             

                                                                                    0227/  20 /  02   :التاريخ            _____________ : اسم الطفلة    

    _____________:الروضة الثانية  

 الشميساني -روضة كلية راهبات الوردية

 :أبي و أمي األعزاء
غرف المسكن  الوحدة تعرفت علىمن خالل هذه  ".المسكن"  بعنوان 0217 األول كانون 02 ةولغاي األول كانون11 لقد كانت وحدتنا من

 .كل منها واستخدام
 

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

 .جة هذه ثال....هذا حمام ....نوم الهذه غرفة ....هذا تلفاز   -

  .الراحةنستخدم غرفة النوم للنوم و  -

  .نستخدم المطبخ لطهي الطعام  -

 .نشاهد التلفاز في غرفة الجلوس  -

 .نضع المالبس في الخزانة -

 .نستخدم الغسالة لغسل المالبس -

 .لكي المالبس نستخدم المكواة -

 :المصطلحات

 :الحروف

 

 :لمتعاكساتا

 

 :كلمات القراءة

 :السلوكيات

 :لعلوما

 

    هل تعلم؟

 
 
 

مطبخ  مغسلة،، مرحاض،امستحماإل ضحو ،غرفة الجلوس، تلفاز، مقعد،حمام،رخزانة، سريغرفة النوم،
 ،فرن،غسالة،مذياع،مكواة،خالط، مجفف الشعر،مكنسة كهربائية،هاتفثالجة

   

      (َص ، ُص ، ص  ( ) صا،صو، صي )    صابون، صندوق،صحن، صوص، صاروخ (: ـص/ ص) 
    (، ُن، ن  نَ ( ) نا، نو، ني ) ار، نمر، نملة                 ، نخلة، ننجمة     (:نــ /  ن) 

   (صغير / كبير)  
    (خشن / ناعم )  

    أنتَ   
    انت    

    شكراً  

    أنواع المادة 

    .  أن الضفدع ال يستطيع التنفس وفمه مفتوح -1

    .الجمل يسمى سفينة الصحراءأن  -0

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 
 
 

 :عالاألف

 :ضياتاالري

 البيت        عائلة األرانب في -0الغرفة الطائرة     -1        :القصص
   :األغاني

 بيت كبير                    فيه اسرتيبيتي          
 بيت كبير شباكه صغير     بتمرق من حده العصافير                         بيتي كبير....صغر من بيتي بيتك أ....بيتي كبير  
 بناديها بأساميها                بتطلع في و بطير           بيتي كبير.... صغر من بيتي بيتك أ....بيتي كبير    
 بحطلها على الشباك            سكر و لوز و تفاح                             حمربيتي فيه ورد أ.... بيتي فيه شجر أخضر   

 وبصلي حتى توقف           تقعد شي شوي و ترتاح          بيتي فيه ماما و بابا            
 يا ريت عندي شي عصفور    أركب ع جناحه  و أدور           وأخيبيتي فيه أختي             

 فوق التلة و الوادي             فوق جبالك يا بالدي                                               بيتي فيه أسرتي            
                                       

                                                                    
  :مالحظة

 :ونعلمكم بأن األهداف اآلتية ما يلي .الفرصة لكم كلما سنحت جاء توظيف هذه الكلماتلمصلحة أطفالكم الر 
 ( فصل الشتاء: ) الوحدة  -1

 ( ط/  ش : )األحرف  -0

 (جاف/  مبلل) (بارد/  ساخن: )المتعاكسات -3

  (مراجعة ) :لقراءةكلمات ا -4

 ( عفواً / شكرًا : )  السلوكيات -5

 (يشاهد/ يرقص: )  األفعال -6

 ( 16/ 15: ) العدد  -7

  ( مةنج: )  الشكل -8

 ( ألبيضا : ) اللون -9

 مع جزيل الشكر        ( 42 -1)   :الَعد  -12

                                                                                              معلمات الروضة الثانية                                            مراجعة: النمط -11

                          (حاالت الماء  )  :العلوم  -10

                             

 
  

    يلعب  
    يصفق 

     ثالثة عشر  ( 13 ):  العدد  
    أربعة عشر ( 14)  : العدد  
    بيضاويال  :  الشكل 

    البنفسجي  :  اللون  
    ( 35  - 1)   :  دالع    
    ( حجمال) :  النمط  

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



Name:  _____________            Date:   20  / 12  /2017 

KG2:    ____________    
                                    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 

 

"My Home ". Throughout this theme, we talked about some rooms in the house.    

 

  

Language: 

What I learned about  “ My Home ”  is that:   
   

 This is a Bedroom, living room ……………. .   

 I watch television in the living room. 

 I cook in the kitchen. 

 I take a bath in the bathtub. 

 I keep food in the fridge. 

 I put my clothes in the closet. 

 I sit on the sofa. 

Vocabulary: 

       Bedroom, Living room, Television, Sofa, Bathroom, Iron, Oven  

         Bathtub, Kitchen, Fridge, Vacuum, Computer, Radio, Hairdryer, 

        Sink Stove, Phone, Toilet, Washing machine, Blender, Closet 

   

 

 

Phonics: 
 

 

 

Opposites: 

 

Sight  Words: 

    Your  
   

    We  
   

 

 

Polite  Words: 

  Thank you     
   

 

Science: 

Material 
   

 

/M/, /m/:     Moon, Money, Monkey, Milk, Mouse    

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

   Small /  Big     
   

  Rough / Smooth 
   

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



 Verbs 

  

 

Rhyming Words: 

( - et ):    Pet- Net – Wet - Vet 
   

 

Math: 

Number:      ( 13 ) Thirteen  
   

Number :    ( 14 ) Fourteen   
   

Shape:         Oval 
   

Colour:       Purple 
   

Counting:    (1- 35 ) 
   

Pattern :       (  Size   ) 
   

Story:    1- Bunny's Home        

 

 Songs:                                                        

Bath Time      My Garden 
I'd like to take a bath                                   I like my garden and take care of it 

Take a bath, take a bath                            The sun will shine , and the rain will fall 

I'd like to take a bath                            The flowers in my garden will grow straight and tall 

    In my bathtub                                            I like my garden and take care of it 

 

I'd like to play with toys 

Play with toys, play with toys 

I'd like to play with my toys 

      In my bathtub 

 

I'd like to swim my duck 

Swim my duck, swim my duck 

I'd like to swim my duck 

       In my bathtub                                     

 

 

 

 

 

    Play 
   

   Clap 
   

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:  ( Winter  )   

2- Phonics: (  O/ S ) 

3- Opposites: ( Hot /Cold) (Wet / Dry)   

4- Sight words: (not/do/ does ) 

5- Polite Words: (Thank you/ Welcome) 

6- Verbs: ( Dance/Watch) 

7- Rhyming Words:(-en) 

8- Number: ( 15 / 16) 

9- Shape:  ( Star ) 

10- Colour:  (  White ) 

11- Counting: (1 – 40 )     Thank you 

12- Pattern :  Revision              KG2 Teachers 

13- Science: ( Water Changes  )  

               

14-               

           


