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This month our theme is Weather and 
Seasons. 

Will be learning about:

• Types of weather.
• Types of seasons in a year.
• Characteristics of season and weather.
• Classify the kinds of clothes we wear.
• Classify the activities we can do in each 

season.

If you have any  items or books related to 
our theme kindly share with us.

Reminders

Kindly send healthy food items to school.

Children are not allowed to wear any jewelry.

P.E days areas follows:

KG2A: Monday 
KG2B: Wednesday 

KG2C: Tuesday 
KG2D: Sunday 
KG2E: Tuesday 

•



What’s New: What We’re Learning This Month:

Language
Read Aloud: Turtle splash, What a beautiful 
sky, Zebra’s world, Home for a tiger home for 
a bear, How many stars in the sky.
Spelling/Phonics: Bb, Gg, Rr, Dd. 
High Frequency word (HFW):  find, this, 
from, came, but, on, will, into, we, that.
Writing: Letter Bb  Color: Revise
Grammar: Complete sentences, verbs, simile, 

Math
Concept: Represent count and write 11 to 
19.
Spelling  of numbers:  
Counting numbers:  1 to 50
Writing numbers: 1 to 40

Language:
This month we will be
introducing reading
sentences. Kindly help your
child to read these
sentences on daily basis.

Every Sunday the words and
the sentences will be
introduced like before and
then the following the
Sunday the written and oral
assessment will be taken
respectively .
The test dates are as
follows:

13.1.2019: hand, land,
sand, band, you, what

20.1.2019: bake, cake,
make, lake, is, how

Science:  
We will be learning 
…

Identify and name the
seasons and the
weather of the year.

The kinds of clothes
we wear in each
weather.

Experiment:
How clouds are
formed?

Sight Word Book

We have started a sight word log book.
We will send it home for your child to
practice reading words from it. If the
child can read the words pls tick the box
with the PENCIL ONLY.

I will review it with your child and stamp
it if he/she can say the words.
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ص  – و((يناير يتم تدريسها في شهر سالتي حروف ال
  .))م  –

  التي سوف تدرس : المهارات والكفايات

 .الحرفيتعرف الطفل على  -
 يذكر الطفل كلمات تبدأ بالحرف. -

 . أشكال الحرفيتعرف الطفل على  -
يتعرف الطفل على المد القصير والمد الطويل  -

 . للحرف
 . يجرد الطفل الحرف مع المد القصير والطويل -
 يكتب الطفل ما يملى عليه. -

  

 

-  الواجبات المنزلية اختياري سترسل الواجبات كل يوم اثنين و خميس من كل اسبوع 
 ونرجو منكم اعادة  الدفتر يوم األحد مباشرة لإلمالء. 

كلمات االمالء سترسل الحقاً في دفتر المالحظات الخاص بالطفل، حيث سيكون  - 
 االمالء كل يوم أحد من كل اسبوع.

مع الطفل ليتمكن من حفظها. السور التي تم دراستها الرجاء ترديد -   

                             المالحظات اليومية من خالل دفتر سيكون للتواصل مع معلمة المادة - 
المدرسة بعد الدوام المدرسي لألطفال . هاتفاشر على بو االتصال المأ   

 شاكرين لكم تعاونكم معنا

  :يناير ع التي سيتم تدريسها في شهرالمواضي

يردد الطفل دعاء الصباح.((اللهم بك أصبحنا  - 
وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك 

 النشور)).

 الطفل سورة الفاتحة.يردد  - 

 سورة اإلخالص.  يردد الطفل  - 

 يردد الطفل سورة الناس. - 

 درس هللا الخالق. - 

 درس األذان. - 

 إلى الحمام. والخروج  درس دعاء الدخول - 

( اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث) 
 .والخروج منه (غفرانك)

 درس الصدق. - 

المالحظات

التربية اإلسالميةاللغة العربية

 مدرسات المادة:

 أ.أمل خليل

 أ.نجاة سند
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