التاريخ 1029 / 3/ 12 :

اسم الطفلة _____________ :
الروضة األولى___________:

روضة كلية راهبات الوردية -الشميساني
أبي و أمي األعزاء:

لقد كانت وحدتنا من  22آذار ولغاية  12آذار  1029بعنوان " الحيوانات" .من خالل هذه الوحدة تعرفت على بعض حيوانات
المزرعة و حيوانات الغابة.
جيّد
جدا

اللغة:
من خالل وحدة " الحيوانات " تعلمت أن أقول جمالً مفيدةً:
 هذه زرافة ،هذا فيل............
 األسد ملك الغابة.

 نأخذ من البقرة اللحم والحليب.
 يتميز الفيل بأنفه الطويل( الخرطوم ).
 نأخذ من الدجاجة البيض واللحم.
 تتميز الزرافة بعنقها الطويلة.
 نأخذ من الخروف اللحم والصوف.
 األفعى ليس لها أرجل .تزحف األفعى على بطنها.
المصطلحات:
حيوانات المزرعة
دجاجة ،حصان ،بقرة ،خروف ،أرنب ،حمار ،كلب ،قطة
حيوانات الغابة
زرافة – أفعى – أسد – فيل – نمر – قرد – غزال – دب
الحروف:
( ص  /ص ـ)  :صوص ،صحن ،صاروخ
( ك  /كـ ـ) :

كلب ،كتاب ،كوخ

المتعاكسات:
سريع  /بطيء
السلوكيات:
متأسفة  /العفو
العلوم:
أميز بين حيوانات آكالت اللحوم /حيوانات آكالت النباتات.

جيّد

بمساعدة

جيّد
جدا

هل تعلم؟

جيّد

أن الطيور ليس لها أسنان.
الرياضيات:
العدد  ) 8 ( :ثمانية
الشكل  :معين
اللون  :األسود
العد ) 35 – 2( :
َ
النمط ( :الشكل )
العد بالعشرات) 30- 20 ( :
القصص:
األاغاني:

 -2البقرة

 -3أين قطة ياسمين؟

 -1الخروف
كان في بيت

الخروف

كان في بيت فيه غزال

عم بطلع من الشباك

شاف األرنب عم بينط

عم بيدق عالباب

شو حلوة فيها ولذيذة الحياة

دق دق افتحلي

اجا الصياد يلحقني

شو حلوة فيها ولذيذة الحياة

أرنب أرنب أدخلي

و سلم علي

حلوة كتير غابة الحيوانات

شوفو االسد ملك الغابة
والتمساح بيلعب بالمية

الزرافة بتضحك مع الغيوم
والقرد بيلعب مع البوم
مالحظة :لمصلحة أطفالكم الرجاء توظيف هذه الكلمات كلما سنحت لكم الفرصة .ونعلمكم بأن األهداف اآلتية ما يلي:
 -1اسم الوحدة  ( :الحيوانات البحرية )

 -1األحرف  ( :ل  /ذ )

 -3المتعاكسات ( :طويل  /قصير )
 -4السلوكيات( :يرحمكم اهلل )
 -5العدد  ) 9 ( :تسعة
 -6الشكل ( :قلب )

 -7اللون ( :زهري )
العد  ) 35 – 2 ( :مراجعة
َ -8
 -9النمط  ( :حجم )
 -20العد بالعشرات ) 50 – 20 ( :
العلوم  :التعرف على مسكن بعض الكائنات الحية
مع جزيل الشكر

معلمات الروضة االولى

بمساعدة

Name: _____________
KG1: ____________

Date: 21 / 3 / 2019

Rosary College / Shmeisani
Dear Mom and Dad,
I want you to know that our theme from 11th March to 21st March, 2019 has been
" Animals ". Throughout this theme, we talked about some wild and farm animals.
Very
Well

Language:
What I learned about “ Animals ” is that:









This is a lion, ……….. .
Lion is the king of the jungle.
Giraffe has a long neck.
Hen gives us eggs.
Snake has no legs.
Elephant has a long trunk, and big ears.
Sheep gives us wool and meat.
Cow gives us milk and meat.

Vocabulary:
Farm Animals
Hen, Horse, Cow, Sheep, Rabbit, Donkey, Dog, Cat
Wild Animals
Giraffe, Lion, Snake, Elephant, Tiger, Monkey, Deer, Bear
Phonics:
/ V /, / v /:

Van, Vase, Violin

/ Z /, / z /:

Zigzag, Zebra, Zoo

Opposite
Fast / Slow
Sight Word:
( my )
( they )
Polite Word:
Sorry / Don't worry
Science:
Differentiate between Plant / Meat Eaters

Well

With
Help

Very
Well

Rhyming words:
(-at ): Hat – Cat – Bat - Fat
Math:
Number:

( 8 ) Eight

Shape:

Diamond

Colour:

Black

Counting: (1- 35)
Pattern :

( Shape)

Counting in tens :

( 10 - 30)

Stories: 1- Bunny in the Land of Lions 2- Bunny at the Farm series
Songs:

In The Farm
In the farm …in the farm… we’re so happy ( 2 )
In the farm, there is a big brown cow
(2)
The cow,.... makes a sound like this moo..moo
In the farm there is a little yellow hen
(2)
The hen,…. makes a sound like this kok..kok ( 2 )
In the farm, there is a little white duck
(2)
The duck,…. makes a sound like this quack .. quack ( 2 )
Zoo animals
The snake goes hiss hiss hiss hiss ………
The snake goes hiss hiss hiss all day long
The lion goes roar roar roar roar roar ……
The lion goes roar roar roar roar all day long
The monkey goes ooo ooo ooo……
The monkey goes ooo ooo ooo all day long

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 :( Sea Animals )
2- Phonics: (K / P )
3- Opposites: ( Short / Tall )
4- Sight words: ( your/ has )
5- Polite Words: ( Bless you )
6- Rhyming Words: ( -et)
7- Number: ( 9 ) Nine
8- Shape: ( Heart )
9- Colour: ( Pink )
10- Counting: ( 1 – 35 ) Revision
11- Pattern: ( Size )
Thank you
12- Counting in tens: ( 10 – 50 )
KG1 Teachers
13- Science: (I know where some animals live)

