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Classroom News

This month our theme is Ramadan

1. We will be learning the times of Ramadan in

which we can eat.

2. Make sure to always tell the truth.

3. Help the needy people.

4. Offer Salah on time.

5. Thank Allah for all his blessing.

6. Help parents in the house work.

Dates to Remember:

16th of May

Gergaoon Party

23rd of May

Math Day Celebration 

Children can come 

dressed in

mathematical Outfits

.



What We’re Learning This Month:

Language

Read Aloud: You Can Do It Curious George, 

Look at Us, Miss Bindergarten Celebrates the 

Last Day of Kindergarten. 

Spelling/Phonics: a, e, i, o, u. High 

Introducing Blends: cl, bl, fl, pl.

Comprehension.

Using words in sentences and creative writing

Math Concept:

Introduce weight, height and time concepts

Revision. Spelling  of numbers: Revision 

Counting and writing numbers: 1 to 100. 

Revising Addition and subtraction.

Science 

We will be learning

about time.

We will be learning

the hands (hour

and minute hand)

How to read the

time?

Language

We will be

revising all

sight words

and make

sentences

with them.

There will be no after school 

clubs during Ramadan.
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 ي – ظ (( مايويتم تدريسها في شهر سالتي حروف ال
  .))أ  –

  التي سوف تدرس : المهارات والكفايات

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

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

 . يجرد الطفل الحرف مع المد القصير والطويل -
 يحلل الكلمات إلى حروف ومقاطع. -

 يركب كلمات من حروف ومقاطع. -

 يحلل الجمل إلى كلمات. -

 يكون كلمات من حروف سبق دراستها. -

 بكلمة مفيدة. ةيعبر عن الصور -

 يقرأ كلمات من حروف تم دراستها. -

يكتب الطفل ما يملى عليه. -

 

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

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

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  

  :مايو ع التي سيتم تدريسها في شهرالمواضي

  

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

 وإليك النشور)).

 السور التي تم دراستها.يردد الطفل  -

 الصوم.درس  -

 احترام الكبير.درس  -

 درس آداب الطريق. -

 درس سورة الكوثر. -

 

المالحظات

التربية اإلسالميةاللغة العربية

 مدرسات المادة:

 أ.أمل خليل

 أ.نجاة سند


	May newsletter KG2
	نشرة شهر مايو كي جي تو KG2

