التاريخ 1029 / 3 / 12 :

اسم الطفلة_____________ :
الروضة الثانية___________:

روضة كلية راهبات الوردية -الشميساني
أبي و أمي األعزاء:

لقد كانت وحدتنا من  22آذار ولغاية  12آذار  1029بعنوان " وسائل النقل" .من خالل هذه الوحدة تعرفت على بعض وسائل النقل
وأهميتها.

جيّد
جدا

اللغة:
من خالل وحدة " وسائل النقل " تعلمت أن أقول جمالً مفيدةً:

 هذه سيارة  ,هذا قطار..............,

 من الوسائل البرية :السيارة .تستخدم السيارة لنقل الركاب.
 من الوسائل الجوية :الطائرة .تستخدم الطائرة لنقل الركاب والبضائع .
 من الوسائل البحرية :الباخرة .تستخدم الباخرة لنقل الركاب والبضائع.
المصطلحات:

حافلة ,سيارة ,قطار ,باخرة ,طائرة ,شاحنة ,دراجة نارية ,قارب ,دراجة هوائية
الحروف:
( ق  /قـ) :

قمر ,قطار ,قلب ,قلم ,قارب

( ع  /عـ)  :عنب ,علم ,عصفور ,عش ,عين
المتعاكسات:
قف  /انطلق
مدخل  /مخرج
كلمات القراءة:
لكن
السلوكيات:
متأسفة  /العفو
العلوم:
ألوان اإلشارة الضوئية
األفعال:
يقود
يركب
هل تعلم؟
الطفل ينمو في بطن أمه  9أشهر.
السمك ينام وعيناه مفتوحتان.

( قا ,قو ,قي ) ( ق ,ق ,ق )
( عا ,عو ,عي ) ( ع ,ع ,ع )

جيّد

بمساعدة

جيّد
جدا

الرياضيات:

جيّد

العدد  ) 29 ( :تسعة عشر
العدد  )10 ( :عشرون
الشكل  :نصف دائرة
اللون  :الرمادي
()50 - 2

العد :
َ
التصنيف :الشكل
الجمع)4-0( :
أحرف الجر
على
في
القصص:
األاغاني:

ضوء أحمر
ضوء أصفر
ضوء أخضر

 -2عائلة األرانب في الطائرة  -1عائلة األرانب في السفينة
اشارة المرور
ال ال تعبر
ال ال تعبر

إحذر إحذر

ِسر يا مركب
سر يا مركب وسط الماء
هيا واذهب حيث تشاء

ال تتسرع

حتى تعبر

هيا أسرع

فالصياد يرمي الشبكة

كي يصطاد أحلى سمكة
سر يا مركب وسط الماء
بيب بيب بيب

مالحظة :لمصلحة أطفالكم الرجاء توظيف هذه الكلمات كلما سنحت لكم الفرصة .ونعلمكم بأن األهداف اآلتية ما يلي:
 -2الوحدة ( :النباتات)

 -1األحرف  ( :د  /ك )

 -3المتعاكسات( :طويل /قصير) (قريب من  /بعيد عن )
 -4كلمات القراءة( :متى  -إلى)
 -5السلوكيات( :يرحمكم اهلل )
-6

األفعال ( :يزرع  /يعطي )

 -7ظرف المكان( :بجانب  /بين)
 -8العدد )11 / 12 (:
 -9الشكل :القلب

 -20اللون :الزهري
 -22العد ) 60 - 2 ( :
 -21التصنيف :الحجم

 -23الجمع) 5 – 0 ( :
 -24العلوم  :ماذا تحتاج النباتات لكي تنمو؟

مع جزيل الشكر
معلمات الروضة الثانية

بمساعدة

Name: _____________
KG2: ____________

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
" Transportation ". Throughout this theme, we talked about some means of transport.

Language:
What I learned about “ Transportation ” is that:
 This is a ship, a car……….. .
 I go to school by bus (car).
 The train runs on a track.
 The planes fly in air.
 The car runs on road.
Vocabulary:
Plane, Bus, Ship, Bike, Truck, Train, Boat, Motorcycle, Car
Phonics:
/ K/, /k/: Kangaroo, Key, Kitten, Kite, King
/J/, /j/:

Jam, Jar, Jet, Jacket, Juice

Opposites:
Go / Stop
Exit / Entrance
Sight Words:
to
for
Polite Words:
Sorry / Don't worry
Science:
Traffic Light
Rhyming Words:
(-it): Hit –Sit –Pit - Kit
Verbs:
Drive
Ride

Very
Well

Well

With
Help

Prepositions:

Very
Well

With
Help

Well

In / On / Under
Number:

( 19 ) Nineteen

Number:

( 20 ) Twenty

Shape:

Semi-circle

Colour:

Grey

Counting: ( 1 – 50 )
Sorting :

( Shape )

Addition: ( 0 – 4 )
Math:
Stories: 1- Bunny's Ride to the Airport series 2- The Big Blue Bus(from series
Songs:

Twinkle Twinkle
Twinkle twinkle traffic light
Standing on the corner bright
Green means go ,yes please go
Yellow means wait, yes please wait
Red means stop, yes please stop
Twinkle twinkle traffic light
Standing on the corner bright

.

Watch The Cars
Watch the cars go, watch the cars go
Straight left and right(2)
Beep beep beep (2)
All day long
Watch the planes fly, watch the planes fly
Up and down
Woooooooow(2)
All day long (2)

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: ( Plants )
2- Phonics: ( W/ V )
3- Opposites: ( Short / Tall ) - ( Near / Far )
4- Sight words: ( was - were )
5- Polite Words: (Bless you )
6- Verbs: ( Plant / Give)
7- Rhyming Words: (-ot)
8- Prepositions: (between – next to)
9- Listening: Jack and the beanstalk
10- Number: ( 21 / 22 )
11- Shape: ( Heart )
12- Colour: (Pink)
13- Counting : ( 1 - 60 )
14- Sorting (Size)
15- Addition : ( 0- 5 )
Thank you
16- Science: ( What plants need to grow )
KG2 Teachers

