
 

 النشرة الشهرية               

 ثانيةلصفوف الروضة ال           
 9102أكتوبر ي سبتمبر و لشهر                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية 
البدء بالتهيئة اللغوية والكتابية من خالل تعرف أسماء  تم *

المفردات والتدريب على مسك القلم بشكل صحيح ، والتدرب 
على تتبع الخط المستقيم، واألفقي، والعمودي، والمنحني، 

 . والمتموج والدائري من خالل كتيب الخطوط
 

سيتم التعرف إلى مجموعة من الحروف كل شهر، من خالل  *
إلى القصص واألناشيد وتطبيق بعض األنشطة االستماع 

 . التعليمية والفنية المتنوعة المتعلقة بكل حرف
 

 : في هذا الشهر سيتم  التركيز على مايلي  *
مع  ( د ، س ، ر، ج)  فو قراءة وكتابة الحر  -

 .والسكون الحركات القصيرة
 .قراءة وكتابة الحرف مع المدود -
 . قراءة وكتابة الحرف حسب موقعه -
 قراءة وكتابة مجموعة كلمات تابعة لكل حرف -
 ( أنا ، هذا ، هذه) قراءة الكلمات البصرية  -

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

    
 

 

 

 

 الرتبية الوطنية وادلراسات الاجامتعية
  أيام األسبوع 
  تحديد المواقع 
  حقوقي وواجباتي 
  التعاون والمشاركة واالحترام 
  ( مصادر السلطة) وطني يحميني 
  مدن دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 :السادة أولياء أمور طالبنا الكرام
بقوة البدايات تكون روعة النهايات ، وها نحن نبدأ سنة دراسية 

نضع بين أيديكم . جديدة مليئة بالعلم والعمل، فكل عام وأنتم بخير
فيها الموضوعات التي ستدرس  ا  الخطة الدراسية الشهرية مذكور 

، لتكون مرجعا لكم ولتعمل على شهري سبتمبر وأكتوبرخالل 
   .بين البيت والمدرسةتسهيل التواصل والتعاون 

 

 

 

 

 التالوة 
 آداب التالوة  -
 الفاتحةحفظ سورة  -
 حفظ سورة النصر  -

 حفظ سورة قريش -

-  

والأشاكل  نوالألواالأضداد   

  النقطة ، الخط مستقيم ، أول ، وسط ، آخر ، يمين ، يسار
 ، داخل ، خارج

 اللون األحمر 
   الدائرة 

 

  الرتبية الإسالمية 
  آداب التحية 
 اهلل الخالق 
 َأْصـَبْحنا َوَأْصـَبَح الُمـْلُك هلل َوالَحمُد ) ذكر الصباح

 (َشريَك لهُ هلل ، ال إلَه إاّل الّلُه َوحَدُه ال 
  (خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) حفظ الحديث 
 الشهادتان 
 آداب التعامل مع الناس 
  (الكلمة الطيبة صدقة) حفظ الحديث 



 

KG 2 Newsletter 
September/October 2019 

  

Dear KG2 Parents, 

A warm welcome to all our students, we 

hope you all enjoyed your summer 

holiday and are ready for a fun, 

enjoyable and successful year ahead.  
 

Communication, Language & Literacy 

The theme for the month of October is 

Going to School. Children will learn more 

about the rules of the classroom. They 

will learn to respect their friends and 

their teacher by raising their hand when 

they need to talk, they will also learn 

how to share with their friends. They 

will read and enjoy stories like: 

 How Do Dinosaurs Go to School and 

Friends at School. 
 

 



 

English Language Arts 
Letters Grammar Comprehension                 HFW Week 

of 

Revise 

Letter 

Names 

Nouns for 

Places 

Main Idea & 

Understanding 

Characters 

I - like Sept 29- 

Oct 3 

Revise 

Letter 

Names 

Nouns for 

Animals 

Story Structure the Oct  

6-10 

Letter 

M-m 

Action 

Verbs in 

Present 

Tense 

Text and Graphic 

Features 
and  Oct  

13-17 

Letter 

S-s 

Action 

Verbs in 

Present 

Tense 

Sequence of 

Events 

Revision 
of 

previous 
words 

Oct  

20-24  

 

We will start our reading program as of October, 

where students will take home a reading file 

including a story and a reading register on daily 

basis. Your role as parents is to read the assigned 

pages on a daily basis with your children and 

discuss the events in them. A WORKSHOP on 

reading using fun activities at home will be 

offered to all the parents here in school before 

we start sending readers home. 
 

 

 

 



 

 

Mathematical Development 

Our first concept is learning about Numbers. Children 

will match numbers to groups of objects and learn which 

group has greater than or less than another. We will also 

focus on the correct number formation 

 for numbers 0 → 5 

 
Science: 

Our theme for the month of October is about 

Doing Science. First, children will explore all the 

different Science tools and skills. Then they will 

revise their Five Senses. They will identify the 

sense of touch, sense of smell, sense of sight, 
sense of hearing and sense of taste. Finally, 

children will learn about Animals. They will 

differentiate living and nonliving things. They will 

recognize the different body coverings of animals. 

They will observe similarities and differences 

among the different kinds of animals. 
 

Thank you for your cooperation, 
 
KG2 Teachers 
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