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الرسالة إلاخبارية لشهر أيلول    

لكرام : تحية محبة واحترام وبعد :السادة أولياء أمور أطفالنا ا  

 بالنجاح ألطفالنا ألاعزاء يسوده التعاون واملثا ، متمنين أن يكون هذا العام عاًما مميًزامع بداية العام الدراس ي الجديد نرحب بكم أجمل ترحيب 
ً
برة والعمل .ومكلال  

النفسية  ة النواحيابعة مستوى الطفل من كافنسعى من خاللها إلى مت ية سنوافيكم بهاكما عودناكم في مدرسة الوردية سنبقى على اتصال بكم من خالل تقارير شهر 

 والجسمية والدراسية ، وكلنا أمل أن تؤخذ هذه التقارير بعين الاعتبار والاهتمام واملتابعة .

 نشكر لكم ثقتكم الغالية بنا .

.) 
ً
 وسهال

ً
 وهذا هو تقريرنا ألاول عن وحدة روضتي ) أهال

 : ألاهداف العامة:  
ً
 أوال

 تعرف ألاطفال على روضتهم الجميلة ، حيث قامت املعلمة بغرس املحبة في قلوبهم ، باعتبار أن الروضة هي بيتهم الثاني . 

 تعرف ألاطفال على مرافق الروضة ) الصحية وكيفية استخدامها ( 

ركان وألعاب الفصل ، واحترام القوانين الخاصة باملدرسة . على أم ، ومشرفتهم ، ومديرتهم ، و تعريف ألاطفال على شعار صفهم واسم معلمته  

 تعرف ألاطفال على الروتين اليومي للفصل ، واستخدام الكلمات املهذبة ) تعابير الشكر والاعتذار والتحية والوداع (.

 تعرف ألاطفال على أجزاء الجسم والحواس الخمس 

 : الخبرات اللغوية : اللغة العربية 
ً
 ثانيا

 الروضة ألاولى :

  - مكتبة –حافلة  –معلمة  –ملعب  –ألعاب  –قلم  –كتاب  –) روضة  الجديدةردد ألاطفال مع معلماتهم بعض املفردات التي تتعلق بالوحدة 
ً
 وسهال

ً
. أهال  

 معرفة ألاطفال على أجزاء الجسم والحواس الخمس .

.ح واكتساب مفردات جديدة تحتوي على الحرف معرفة ألاطفال للحرف ) أ ( وصوته وطريقة كتابته بشكل صحي  

 الروضة الثانية :

 . -مكتبة  –حافلة  –معلمة  –ملعب  –ألعاب  –قلم  –كتاب  –ردد ألاطفال مع معلماتهم بعض املفردات التي تتعلق بالوحدة الجديدة ) روضة 
ً
 وسهال

ً
أهال  

 معرفة ألاطفال على أجزاء الجسم والحواس الخمس .

. والتعرف على الحركات واملدود  واكتساب مفردات جديدة تحتوي على الحرف، ي ( وصوته وطريقة كتابته بشكل صحيح –و  –ل للحرف ) أ معرفة ألاطفا  

ًا : التربية إلاسالمية
ً
  ثالث

: والثانية الروضة ألاولى  

. ج ألاطفال أن هللا خالق عظيم وهو على كل ش يء قدير استنتا  

  . الاستماع إلى سورة الفاتحة

 رابعًًا : الرياضيات – الخبرات العددية 

 الروضة ألاولى :

 صنف ألاطفال حسب النوع واللون والشكل 

و أخضر . ألاصفر وألازرقلّون ألاطفال باأللوان   

ة ، وكتابة رقم واحد من واحد إلى عشر  اآليً  افال عًد عّد ألاط  

الفصل ( . –سنة ال –الشهر  –الغد  –ألامس  –التعرف على الروزنامة ) اليوم   
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 الروضة الثانية : 

 تعرف ألاطفال على ألاعداد من صفر حتى عشرة .

على مفهوم ألاصغر بواحد ، ومفهوم ألاكبر بواحد .التعرف   

   . الفصل ( –السنة  –الشهر  –الغد  –ألامس  –التعرف على الروزنامة ) اليوم 

 : التربية البدنية 
ً
 خامسا

موعات.على شكل الطابور واملش ي بخط مستقيم ، وتعرفوا على ملعب املدرسة ، وصالة الرياضة ، واستمتعوا باللعب باأللعاب على شكل مجتدرب ألاطفال   

 : ألانشطة وألاناشيد 
ً
 سادسا

رف على مرافق الروضة .عجولة في املدرسة ، والت  

 زيارة إلى حديقة املدرسة ، والتأمل في مخلوقات هللا . 

ومناسبة بواسطة السبورة الذكية هادفةعرض قصص   

 سابعا : التربية الوطنية 

. حترام الوطنالتزام و الا –ترديد النشيد الوطني   

 

                         

 

 أهمية النوم املبكر لألطفال 

زينه أثناء نومه في ، وهي أن كل ما يتعلمه الطفل أثناء اليوم يتم تخ يمثل النوم املرحلة الطبيعية التي تمر بها أجسادنا ، وهناك قاعدة يجب أن يعرفها آلاباء وألامهات

، ساعده ذلك  د في الليلالليل ، كما يتم تخزين أشياء أخرى ، كمهارات الحركة والتنسيق والذاكرة . وأهم من ذلك كله مفردات الحديث . وكلما نام الطفل بشكل جي

 التطور من الناحيتين الجسدية والعقلية .

 ؟ كيف
ً
نقنع أطفالنا بالنوم باكرا  

 ، حتى في أيام إلاجازة .وعند اعتراضهم ، تكلمي معهم عن أهمية النوم لصحة أجسامه
ً
 للنوم والتزمي به يوميا

ً
م .موعد النوم : حددي موعدا  

 ، أو قراءة قصة ، أو الدردشة معهم . - 
ً
 دافئا

ً
 ، قد يكون حماما

ً
 معينا

ً
ضعي روتينا  

 .  03ضية : احرص ي على أن يقوم طفلك بالتمرينات الرياضية ملدة التمارين الريا -
ً
دقيقة في اليوم ، وذلك لتشغيل عضالته وتحضيرها للنوم ليال  

بعض الهدوء قبل النوم : أثبتت الدراسات أن مشاهدة التلفاز قبل النوم تؤرق الطفل وتسبب له الكوابيس . -  

سترخاء والراحة .. مثل القراءة أو الاستماع للموسيقى .شجعي طفلك على ممارسة نشاط يساعده على الا  -  

التواصل : التواصل سيقرب بينكما ويساعد صغيرك على أن يخرج ما بداخله من أفكار ، وضغوط قبل النوم .  -  

تحدثي مع طفلك عن كل ما يزعجه ، وطمئنيه كلما أمكن ذلك .  -  

اسبة ، كي ال يشعر بالجوع وهو نائم .وال تنس ي عزيزتي ألام أن تقدمي له وجبة عشاء من  

 مع تمنياتنا ألطفالنا ألاعزاء بنوم مريح وهادىء .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رح رية شهرية نسعى من خاللها إلى طستبقى مدرسة الوردية على تواصل معكم من خالل رسائل إخبا

.عدادها معلمات رياض ألاطفال ة ملرحلة الطفولة ، والتي تقوم بإمواضيع مهم  

 

 



 

 

أول يوم مدرسياستقبال األطفال في   


