
             

  

                                                                                    7018/ 11 / 72 :التاريخ             _____________ : اسم الطفلة 
 الشميساني -روضة كلية راهبات الوردية   _____________:الثانيةروضة ال 
 

 :أبي و أمي األعزاء
دة  تعرفت على الوحمن خالل هذه  ".الغذاء الصحي"  بعنوان 7018 تشرين الثاني  72 ةولغاي الثانيتشرين  11 انت وحدتنا منلقد ك

 . أنواع الغذاء الصحي
 

  :اللغة
    :جماًل مفيدةً  أن أقول " الغذاء الصحي"  وحدة لقد تعلمت من 

 ...................أحب تناول          

  ل ال أحب تناو................. 

 أشرب الحليب والعصير......... 

 الغذاء الصحي يحمي الجسم من األمراض. 

 الغذاء الصحي يساعد الجسم على النمو والحركة.     

 :المصطلحات

 :الحروف

 :المتعاكسات

 :كلمات القراءة

 :السلوكيات

 :العلوم

 : هل تعلم 

 : األفعال 

 

    وات، مربى البن، لحم، دجاج، سمك، بيض، خبز، حليب، عصير، أرز، جبنة، فواكه، خضر 

        (تَ ، ُت، ت  ( ) ي تو، تا، ت)              ، توت، تاج، تفاحةتمساح، تين     (ـت/  ت) 
        (َل، ُل، ل  (  ) ال، لو، لي )  لوز، لحم، ليل، ليمون، لوح                   (:لـ / ل ) 

   
   

   

    لقاءإلى ال/ وداعًا 

    (المر، المالح ، الحامض، الحلو )  حاسة التذوق 

    .أن الماء ال لون له وال طعم وال رائحة
    .يخزن الجمل طعامه في السنام

    يأكل
    يشرب

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 
 

 :ضياتاالري

 

           فيفي تصنع الحلوى -7                حبة القمح -1        :القصص

 
 ست البيت            أذا بدك تكبر وتزيد            :األغاني
 ست البيت المنيحة         ما في منها ال ال ال       اذا بدك تكبر وتزيد         كل األكل الفي حديد     

 ومجدرراااااااا بتعرف تطبخ صفيحة        اذا بدك تكبر وتزيد         كل األكل الفي حديد
 بدق الكبة بي بي بي   والكوسة المحشي شي شي شي        كباية حليب يومية          طبخة على ظهر مغذية         
 وسياخ المشوي وي وي     العشية          جبنة ولبنة بلدية                      بطاطا مع السلطة  منما تنسى          
 بينحببطاطا مقلي وكاتشب      شو طيب شو        حديد  ر وتزيد         كل األكل الي فياذا بدك تكب        

 ما أطيب ه التبولة  قولي ان كان فيك تقولي                   اذا بدك تكبر وتزيد         كل األكل الفي حديد         
 لحمة وسمك بينفعوك     فواكه وخضرة بيسندوك         
 ما تنسى تاكل وتذوق        مربى مشمش كرز وتوت              

       

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

  (المهن   : )الوحدة  -1

  ( ر/ ج : )األحرف  -7

 (أقل /أكثر()نهار/ليل) : المتعاكسات -3

 (نحن / أنا: ) راءةقكلمات ال -4

  (من فضلك : )  السلوكيات -1

 (يركض/ يقفز) : األفعال -6

 (  17( /  )   11: )  العدد  -2

  (  المخروط: )  الشكل -8

 (البني  : ) اللون -9

 ( 30 – 1: ) الَعد  -10

 مع جزيل الشكر       (الشكل : ) النمط  -11

 معلمات الروضة الثانية       (التلوث    ) :العلوم  -17
                     

      
 

     عة  تس  (  9)  :  العدد  
    عشرة(   10)  : العدد  
    الهالل  :  لشكلا 

    البرتقالي  :  اللون  
    (71 –  1)  :  دالع    
    ( للونا) :  نمطال  

    مراجعة : والتالي العدد السابق

 جيّد جيّد بمساعدة

 جدا  



 

Name:  _____________             Date:   27 / 11 / 2018 

KG2:    ____________    
                                    Rosary College / Shmeisani                                                                                                                    

 

Dear Mom and Dad, 

 

I want you to know that our theme from 15
th

 
 
November  to 27

th
  November , 2018has been  

" Healthy Food ". Throughout this theme, we talked about some healthy food.    

 
  

 

                            Language: 

What I learned about  “  Healthy Food ”  is that:   
   

 I like chicken, rice and  ……………….. . 

 I don't like ……… . 

 I have  ….…………… 

 I don't have  …………….    

 I eat fish and ……………… .  

 I drink milk and ……………. 

 Healthy food keeps my body strong  and healthy . 
 

Vocabulary: 

           Yoghurt, Meat, Chicken, Fish, Vegetable, Jam, Egg, Bread, Milk,  

Juice, Rice, Cheese, Fruit 

   

 

Phonics: 

 

Opposites: 

 

Sight  Words: 

   Have         
   

   Has 
   

Polite  Words: 

   Goodbye 
   

 

 

Science: 

Tasting food : Salty, Sweet, Bitter, Sour 
   

 

Verbs: 

Eat 
   

/ P /, / p /:   Pan, Pizza, Penguin, Pen, Parrot      

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

   Dirty  / Clean  
   

   Thick  / Thin 
   

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



Drink 
   

 

 

 
 

 
 

 

Rhyming Words: 

( - an ):    Fan- Man – Van - Pan 
   

 

Math: 

Number:      ( 9 )  Nine  
   

Number:      ( 10 )  Ten 
   

Shape:        Crescent 
   

Colour:       Orange 
   

Counting:    (1- 25) 
   

Pattern:      ( Colour ) 
   

Following/Previous number:  Revision 
   

 

 

 

Stories:    1- The Picnic              
 

 

 

Songs:                                              

Let's Make a Sandwich             I Like to Eat 

Let's Make a Sandwich                    I like to eat eat eat chicken and meat 

Let's put some jam in it to eat eat                         I like to eat eat eat chicken and meat 

Let's make a sandwich to eat eat eat                     I like to drink drink drink juice and milk 

Let's put some cheese in it and eat eat eat            I like to drink drink drink juice and milk 

                                                            I like to buy buy buy rice and cheese 

                                                            I like to buy buy buy rice and cheese 

                                                    This healthy food is what I need 

                                                    This healthy food is what I need 

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:  (  Community Helpers  )    

2- Phonics: (  I   / D  ) 

3- Opposites: ( Day / Night) ( More / Less) 

4- Sight words: (  my/ are)          

5- Polite Words: (  Please  ) 

6- Verbs: ( Run/ Jump) 

7- Listening: ( Little Red Riding Hood) 

8- Rhyming Words: (-at)  

9- Numbers: ( 11 ) Eleven / ( 12 ) Twelve 

10- Shape:  ( Cone ) 

Very 

Well 

 

Well With 

Help 



11-  Colour:  (  Brown   ) 

12- Counting: ( 1- 30 )  

13- Pattern: ( Shape ) 

14- Science: (  Pollution   )     Thank you 

                              KG2 Teachers  

                            
                                              

  


