
             

                                                                                    2102 /  01/   28  : التاريخ                   _____________ : اسم الطفلة 

    _____________:ول االروضة ال 

 الشميساني -روضة كلية راهبات الوردية

 

 :ءأبي و أمي األعزا
 من خالل هذه  الوحدة تعرفت على ".أجزاء الجسم"  بعنوان 2071 األول تشرين 28  ةولغاي األول تشرين 71 لقد كانت وحدتنا من

  .بعض أجزاء الجسم و الحواس الخمس
 

  :اللغة
     :جماًل مفيدةً  أن أقول  " أجزاء الجسم" من وحدة  لقد تعلمت
  انف، هذه أذنهذا............... 

 بعيني األشياء أرى.  

 ينفالروائح بأ أشم. 

   ينسالبأتذوق الطعام. 

 يديألمس األشياء ب. 

 ينذبأ   تأسمع األصوا.  
 :المصطلحات

 
 :الحروف

 
 :المتعاكسات

 
 :السلوكيات

 
 :العلوم

 
 :هل تعلم؟

 
 

    ، رقبةذن، أنف، يد، ِرجل، اصبع اليد، شعر، قدمرأس، عين، فم، أ  

    نجمة، نار، نمر     (: ـن/  ن) 
    رأس، ِرجل، ريشة  (:   ر )    

   نحيف/ سمين 

    ليلة سعيدة

    (الشم، اللمس، التذوق، البصر، السمع )حاسة : الحواس الخمس

    .طبلة األذن تساعد اإلنسان على سماع األصوات

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 
 :ضياتاالري

 
   العالمبالحواس نتعرف  -2       أصدقائي الحواس -7     :القصص

 
 خمس خمس حواسي خمس      :األغاني

 

 خمس خمس حواسي الخمس     خمس خمس حواسي الخمس 
 باألذنين أسمع أسمع      بالعينين أرى أتمتع

 شدوى الطير وصوت الضفدع
 خمس خمس حواسي الخمس        خمس خمس حواسي الخمس                                  
 باألنف أشم األزهار                       ويذوق لساني األثمار                                 

 ا أو شوك األزهارويداي تلمس وتحس ثلج                                       
 بطلع بعيني

 بتسمع بأذني.........    بطلع بعينيي   
 بذوق الطعم بلساني.......   بشم الوردة بأنفي 

وبأيدي بلمس لمسة هذه حواسي الخمسة             

 :ة ما يليونعلمكم بأن األهداف اآلتي .الفرصة لكم كلما سنحت جاء توظيف هذه الكلماتلمصلحة أطفالكم الر   :مالحظة
       ( الخريف: ) الوحدة  -7

 ( و/ أ : ) األحرف  -2

 ( مختلف/  متشابه: ) المتعاكسات -3

 (مراجعة : ) السلوكيات -4

  ( مراجعة : )  العدد  -5

 ( مستطيل: )  الشكل -6

 ( األصفر: ) اللون -1

 مراجعة (70 – 7: ) الَعد  -8

 مراجعة: الخطوط  -9

 رمع جزيل الشك       ( الزيتون والزيت )  :العلوم  -70

 معلمات الروضة االولى        

         

   
 

    ثالثة(   3) :  العدد  
    مثلث  :  الشكل 

    خضراأل  :  اللون  
    (70 – 7)  :  دالع    
    كسرالمنالخط  :  وطالخط  

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



Name:  _____________        Date:   28  / 10 / 2017 

KG1:    ____________    
                                    Rosary College / Shmeisani                                                                                                                    

 

Dear Mom and Dad, 
I want you to know that our theme from17 

th  
October  to 28

th   
October , 2017  has been  

"Body Parts". Throughout this theme, we talked about some parts of the body and the 

 five senses. 

 

  

Language: 

What I learned about  “Body Parts”  is that:   
   

 This is a mouth, this is a hand, ….. 

 I have one nose… 

 I have two legs… 

 I see things with my eyes… 

 I hear sounds with my ears… 

 I smell flowers with my nose… 

 I taste food with my tongue… 
 

Vocabulary: 

           Head, Eye, Mouth, Ear, Nose, Hand, Leg, Finger, Hair, Foot  

Neck 

   

 

Phonics: 

 

 

 

 

Opposites; 

 

 

 

Sight  Words: 

   ( is ) 
   

 

Polite  Words: 

   ( Good night ) 
   

 

Science: 

Five Senses: Hearing, Touch, Smell, Sight,Taste  
   

/N/, /n/:    Net, Nail, Nurse.    

/A/, /a/:    Ant, Apple, Ax.    

   Fat  / Slim  
   

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



 

Math: 

Number:      ( 3 ) Three  
   

Shape:         Triangle 
   

Colour:          Green 
   

Counting:     (1- 10) 
   

Lines:        Zigzag  Line 
   

 

Stories:    1- Bunny and the Noisy Grasshopper      

 

Songs:               .  

My Body Parts 

                                   1- Head, shoulders, knees and toes, knees and toes 

          Head, shoulders, knees and toes, knees and toes 

Eyes and ears and mouth and nose 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes 

 

Rolie Polie 

      Rolie polie     Rolie polie     round and round (3) 

Clap your hands together, clap clap clap 

Wibly wably Wibly Wably side to side         (3) 

Clap your hands together, clap clap clap 

Shaky shaky shaky shaky up and down.        (3) 

Clap your hands together, clap clap clap 
 

.  

 

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:  ( Fall )  

2- Phonics: ( D / M) 

3- Opposites: ( Same  / Different )  

4- Sight words: (  This ) 

5- Polite words: (  Revision ) 

6- Number: ( Revision ) 

7- Shape:  ( Rectangle ) 

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



8- Colour:  ( Yellow )    

9- Counting: ( 1 – 10 ) Revision 

10- Lines: Revision 

11- Science: ( Olives / Oil )         Thank you 

   KG1 Teachers 

             

 


