
    

والثانية  رياض ألاطفال / الروضة ألاولىقسم    

www.rosaryuae.com  املوقع إلالكتروني :  

 

 الرسالة إلاخبارية لشهر تشرين ألاول  

 السادة أولياء أمور أطفالنا الكرام : تحية محبة واحترام وبعد :

 نرحب بكم في رسالتنا الجديدة عن )وحدة الحيوانات (  .

هذه التقارير بعين الاعتبار والاهتمام واملتابعة . وكلنا أمل أن تؤخذ  

 نشكر لكم ثقتكم الغالية بنا .

. ( لقاء بين املعلمات وأولياء ألامور   9130/ 03/03في جو من املحبة والثقة ، كان اجتماع أولياء ألامور ألاول ) يوم ألاربعاء    -  

 : ألاهداف العامة:  
ً
 أوال

 ملزرعة وحيوانات الغابة والحيوانات البحرية وحيوانات الصحراء  تعرف ألاطفال على حيوانات ا 

  تعرف ألاطفال على الحشرات والزواحف والطيور 

 تعرف ألاطفال على منتجات الحيوانات    

 : الخبرات اللغوية : اللغة العربية 
ً
 ثانيا

 الروضة ألاولى :

 . غابة  ( –مزرعة  -سماء  –صحراء  –بحر  –زواحف  –حشرات  –طيور  –حيوانات ) لجديدةاردد ألاطفال مع معلماتهم بعض املفردات التي تتعلق بالوحدة 

.هي (  –هو  –ولد  –بنت  –ال  –تعرف ألاطفال على الكلمات البصرية ) نعم   

.ف ( وصوته وطريقة كتابته بشكل صحيح واكتساب مفردات جديدة تحتوي على الحر ح  –ج  –ث  –ت  –ب معرفة ألاطفال للحرف )  

 الروضة الثانية :

 . غابة  ( –مزرعة  -سماء  –صحراء  –بحر  –زواحف  –حشرات  –طيور  –حيوانات ردد ألاطفال مع معلماتهم بعض املفردات التي تتعلق بالوحدة الجديدة )

.( فوق  –تحت  –جاء  –وجد  –قليل  –كثير  – أنت   –أنَت  –ماذا  –ما  –ال  –نعم  –بنت  –ولد  –هذه  –هذا  –تعرف ألاطفال على الكلمات البصرية ) أنا   

على  والتعرف على الحركات واملدود  واكتساب مفردات جديدة تحتوي ، ( وصوته وطريقة كتابته بشكل صحيح ح –ج  –ث  –ت  –ب  فة ألاطفال للحرف )معر 

.الحرف   

 ا : التربية إلاسالمية
ً
  ثالث

:  الروضة ألاولى  

. ترديد ألاطفال ال إله إال هللا ، وادراك ألاطفال أن هللا واحد ال شريك له  

. ة الاخالصالاستماع إلى سور   

 القاء ألاطفال تحية إلاسالم على من حوله .

  الروضة الثانية :

. وألاسماك ليم بعدد النجوم والنمليظهر الطفل وعيا بوجود هللا الخالق من خالل التأمل في مخلوقاته ، وأن هللا ع   

  . والشهادتان  –تعرف الطفل على أركان إلاسالم  

 

 



 

 رابعً ا : الرياضيات – الخبرات العددية 

 الروضة ألاولى :

كثير (  –الكمية ) قليل ألاطفال حسب صنف   

( املختلف -) املتشابه ألاطفال حسب صنف   

الكبير ( –الكمية ) الصغير ألاطفال حسب صنف   

  (  6 – 5 – 4 – 0 – 1ة ، وكتابة رقم ) من واحد إلى عشر  الي  آ افال عد  عّد ألاط

خارج (  –داخل  –تحت  –تعلم ألاطفال املواقع املكانية ) فوق   

 الروضة الثانية : 

. طفال على ألاعداد الترتيبية من ألاول حتى العاشر تعرف ألا   

. العدد (  –الشكل  –صنف ألاطفال حسب ) الحجم   

بجوار وجانب ( –خلف  –أمام  –تحت  –اقع املكانية ) فوق تعلم ألاطفال املو   

  (  7 -6 – 5 – 4) تكوين وتفكيك ألاعداد 

 خامًسا : ألانشطة وألاناشيد 

ة في طابور مثل الوحداستمتع ألاطفال بعمل بعض ألانشطة على وحدة ) الحيوانات ( ، حيث قدموا فقرات فنية معبرة عن الوحدة كما ردد ألاطفال ألاناشيد التي ت

 الصباح 

 ( ح - ج –ث  –ت  -لى الحروف) ب عتطبيق ألانشطة الفنية والكتابية وإلادراكية 

 

 سادًسا : التربية الوطنية 

.دمج الهوية الوطنية مع كل املواد   

 

                         

 

 

رح رية نسعى من خاللها إلى طستبقى مدرسة الوردية على تواصل معكم من خالل رسائل إخبارية شه

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

 

 


