
             

 7018/ 11 / 72: التاريخ              _____________ :اسم الطفلة 

    _____________:ولىاألروضة ال 
 الشميساني -روضة كلية راهبات الوردية

 :أبي و أمي األعزاء
أهمية  الوحدة تعرفت علىذه من خالل ه ".النظافة"  بعنوان 7018 ،تشرين الثاني 72 ةولغاي تشرين الثاني 15 لقد كانت وحدتنا من

 .النظافة في حياتنا
 
 

  :اللغة
    :جماًل مفيدةً  أن أقول " النظافة"  وحدةلقد تعلمت من  
 . .............هذا مشط....هذه منشفة  -  

   .غسل وجهي بالماء والصابونا   - 
 .فرشاة ومعجون األسنانالب أنظف أسناني   - 

 .التمالمهأرمي األوساخ في سلة   -  
 المشطبإستخدام شعري  أمشط  -  
 :المصطلحات 

 
 :الحروف

 

 :المتعاكسات

 
 :السلوكيات

 

 :علوملا

 
 ؟..هل تعلم

 
 

 
 
 

    مهمالتال، سلة سنان، ماء، صابون، منشفة، جراثيمسنان، معجون األاألمشط، فرشاة 

     جزر، جمل، جرس   (:جـ/ ج) 
         ثعلب، ثلج، ثالجة   ( : ـث /ث )

   نظيف/  متسخ

    اللقاءالى 

    التعرف على أهمية وفوائد الماء

    .أن الماء ال لون له وال طعم وال رائحة

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 
 

 :ضياتاالري

 
   فرشاة األسنان -7     رغوة ةالصابون -1    :القصص

 أي يا اسناني       :األغاني
 سني موجع خالني أسنانيأي أي يا       

 ماما اخدتني وراحت لطبيب االسناني
 حطلي مرهم خفيف ما بوجع شو لطيف  
   من بعد االكل نظف اسنانك تنظيف قلي        

 

 كل يوم
 هيك بصحى من نومي  كل يوم بيوم 
 هيك بغسل وجهي  كل يوم بيوم 

 هيك بحمم جسمي كل يوم بيوم
 هيك بفرشي سناني كل يوم بيوم  
 هيك بمشط شعري كل يوم بيوم 

 هيك بلبس تيابي كل يوم بيوم
 هيك بضب العابي كل يوم بيوم  

 :ونعلمكم بأن األهداف اآلتية ما يلي. الفرصة لكم نحتكلما س جاء توظيف هذه الكلماتلمصلحة أطفالكم الر   :مالحظة
 : الوحدة 

 ( المسكن)  -1

   (م / ح : ) األحرف  -7

 (صغير / كبير : ) المتعاكسات -3

 (من فضلك: ) السلوكيات -4

 خمسة(  5: ) لعدد ا -5

 (البيضاوي : )  الشكل -6

 (البنفسجي: )  اللون -2

 ( 70-1: ) الَعد  -8

 مع جزيل الشكر                                                          (الشكل: ) التصنيف -9

 معلمات الروضة االولى             ( والسلوك الخاطيء التمييز بين السلوك السليم: )  العلوم  -10

 

  

    أربعة(  4):  العدد  
    الهالل  :  الشكل 
    البرتقالي  :  اللون  
    ( 15 –  1)مراجعة   :  دالع    

    مراجعة:    الخطوط
    اللون:  تصنيفال  

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 

Name:  _____________                  Date:     27  / 11 / 2018 

KG1:    ____________    
                                    Rosary College / Shmeisani                                                                                                                    

 

Dear Mom and Dad, 
I want you to know that our theme from 15

th 
November to 27

th
 November , 2018 has been 

 

" Cleanliness ". Throughout this theme, we talked about the importance of cleanliness 

 in our life .    

 

  

Language: 

What I learned about  “  Cleanliness ”  is that:   
   

 This is a comb, a towel  ……………. . 

 I wash my hands, using water and soap.    

 I brush my teeth using a toothbrush and toothpaste. 

 I comb my hair using a comb. 

 I  keep my body clean 

       

Vocabulary: 

Comb, Toothbrush, Toothpaste, Towel, Water, Soap, Germs, 

Garbage 

   

 

Phonics: 

 

Opposites: 

 

Sight  Words: 

   Revision 
   

 

Polite  Words: 

   Goodbye 
   

 

 

Science: 

The importance of the water. 
   

 

/B/, /b/:      Banana, Ball, Book      

/G/, /g/:      Gate, Girl, Game     

   Dirty /  Clean   
   

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



 
 

 

Math: 

Number:      ( 4 )  Four  
   

Shape:         Crescent 
   

Colour:       Orange 
   

Counting:   Revision (1- 15) 
   

Lines:         Revision 
   

Sorting:     Colour 
   

 

Stories:    1- Bunny and Mr. Germ.    2- Look what I can do.  

 

 Songs:                                             This is the way  

                          This is the way I wash my hands, wash my hands, wash my hands, 

This is the way I wash my hands early in the morning. 

This is the way I wash my face, wash my face, wash my face, 

This is the way I wash my face early in the morning. 

This is the way I brush my teeth, brush my teeth, brush my teeth, 

This is the way I brush my teeth early in the morning. 

This is the way I comb my hair, comb my hair, comb my hair, 

This is the way I comb my hair early in the morning. 

Every day 

Brush brush brush your teeth, brush them every day 

 father mother brother sister brush them every day 

 

Wash wash wash your hands, wash them every day 

 father mother brother sister wash them every day 

 

Comb comb comb your hair, comb it every day 

 father mother brother sister comb it every day 

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

For your information, our next objectives will be: 

 

1- Theme:  ( My Home )  

2- Phonics: ( H/ E ) 

3- Opposites: ( Big / Small ) 

4- Sight words: ( He ) 

5-  Polite Words: ( Please ) 

6- Number: ( 5 ) Five 

7- Shape:  ( Oval ) 

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



8- Colour: ( Purple)  

9- Counting: ( 1-20 ) 

10- Sorting: ( Shape )        Thank You                

11- Science: ( Good & Bad habits )      KG1 Teachers  

 


