KG1
Welcome Letter
Dear parents,
We are delighted to have your children in our classes this year. We are looking forward to an amazing
year. Our goal is to provide all students with a challenging, fun language and math rich experiences.
Play is a child’s work. They learn about themselves, the environment, letters and numbers. It
enhances their creativity and language increases as a child plays and interacts with others.
Parent involvement is the key to success. You are always welcomed to ask, volunteer in our activities
and share your concerns. We will communicate through newsletters, telephone calls, parent
conferences and communication logs. Please check your child's communication log regularly for
program outline and news at the school.

Names of teachers who will be teaching in KG1 are:
Classes

English Teachers

Teacher
Assistants

Arabic Teachers
Ms.Woroud

PE
Teacher
Ms.Dhalia

Islamic
Teacher
Ms.Rania

KG1 Bears

Ms.Hanaa

Ms. Fatema Al Refai

KG1 Lions

Ms. Ghader

Ms.Philida

Ms.Heba

Ms.Dhalia

Ms.Rania

Kg1 Bees

Ms. Celeste

Ms.Basmah

Ms.Dhalia

Ms.Rania

KG1 Butterfly

Ms Jenalyn

Ms Omneya

Ms.Dhalia

Ms.Rania

KG1 Penguins

Ms.Regilda

Ms.Danah

Ms.Fatima
Jamal
Ms.Fatima
Jamal
Ms.Woroud

Ms.Dhalia

Ms.Rania

KG1 Rabbits

Ms.Cherry Joy

Ms.Hasna'a

Ms.Dhalia

Ms.Rania

KG1 Ducks

Ms.April

Ms.Esraa

Ms.Fatima
Jamal
Ms.Woroud

Ms.Dhalia

Ms.Rania

KG1 Elephants

Ms.Agnes

Ms.Gawaher

Ms.Heba

Ms.Dhalia

Ms.Rania

KG1 Dolphins

Ms.Mirasol

Ms.Resmah

Ms.Heba

Ms.Dhalia

Ms.Rania

Here are some important reminders to start the year:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Please send healthy snacks. NO chocolate, chips or frizzy drinks.
A change of clothes can be left in their lockers for those bathroom accidents. It needs to be
labelled with their names.
Bring aprons to be used to cover their clothing when painting or doing art activities. Kindly label
that too or write it with permanent marker.
Only the designated adult is to sign out your child.
Kindly bring 2 white board markers, 1 plastic scissor and 2 glue sticks.
Teachers need two files to send the finished work home.
Please have a look at the Parent and Students Handbook for more information.

To many happy days;
KG1 Teachers

الروضة األولى
الرسالة الترحيبية

أولٌاء األمور األعزاء:
نحن سعداء لوجود أطفالكم فً صفوفنا هذا العام  ،إننا نتطلع لسنة رائعة  ،هدفنا أن نقوم بتزوٌد جمٌع الطلبة
بخبرات لغوٌة و حسابٌة غنٌة و ممتعة و محفزة على التحدي  ،اللعب هو عمل الطفل  ،فمن خالله ٌتعلمون
عن أنفسهم وعن بٌئتهم والعالم من حولهم واألرقام و الحروف  ،فاللعب ٌعزز اإلبداع و ٌدعم اللغة .
مشاركة أولٌاء األمور هً أساس النجاح ؛ لذلك فإننا نرحب دوما بأسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم فً
أنشطتنا  ،سوف نتواصل معكم من خالل كتابة المالحظات  ،والرسائل اإلخبارٌة واالتصال الهاتفً واللقاءات
والشهادات وكتاب التواصل ٌ ،رجى زٌارة موقع المدرسة باستمرار لمعرفة خالصة برنامجنا وأخبار
المدرسة.
القراءة الٌومٌة ألطفالكم مهمة جدا  ،فقد أثبتت الدراسات أن الطفل الذي ٌستمع للقصص كثٌرا فً سن مبكرة
لدٌه فرص نجاح أكبر فً المدرسة.
التربية اإلسالمية

التربية البدنية

مدرسة العربي

مس رانٌا
مس رانٌا
مس رانٌا
مس رانٌا
مس رانٌا
مس رانٌا
مس رانٌا
مس رانٌا
مس رانٌا

مس دالٌا
مس دالٌا
مس دالٌا
مس دالٌا
مس دالٌا
مس دالٌا
مس دالٌا
مس دالٌا
ٌامس دالٌا

مس ورود
مس هبة
مس فاطمة
مس فاطمة
مس ورود
مس فاطمة
مس ورود
مس هبة
مس هبة

المدرسة
المساعدة
مس فاطمة
مس فٌلدا
مس بسمه
مس أمنٌة
مس دانة
مس حسناء
مس إسراء
مس جواهر
مس رٌشما

مربية الصف

الصفوف

مس هناء
مس غدٌر
مس سٌلٌستً
مس جٌنالٌن
مس رٌجٌلدا
مس جٌري
مس أبرٌل
مس أغنس
مس مٌراسول

صف الدببة
صف األسود
صف النحل
صف الفراشات
صف البطارٌق
صف األرانب
صف البط
صف الفٌلة
صف الدالفٌن

.
بعض النقاط الهامة لبداية العام:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ٌرجى تزوٌد الطفل بوجبات صحٌة فقط  ،الٌسمح بالحلوٌات و الشوكوالتة والمشروبات الغازٌة
ٌرجى إحضارمالبس إضافٌة للطفل سٌتم االحتفاظ بها من أجل حواد دورات المٌا .
ٌرجى تزوٌد الطفل برداء (بالطو) لٌتم استخدامه فً األعمال الفنٌة و التلوٌن و ٌجب كتابة اسم
الطالب علٌها .
ٌسمح فقط للبالغٌن المعنٌٌن بالتوقٌع الستالم األطفال .
نحتاج إلى أقالم 2سبورة بٌضاء ومقص بالستٌكً و 2صمغ .
نحتاج إلى ملفٌن إلرسال أعمال الطالب للمنزل .
ٌرجى الرجوع لدلٌل الروضة للمزٌد من المعلومات.

إلى المزٌد من األٌام السعٌدة ،
مدرسات الروضة األولى

ا

KG1 Newsletter
Language Art

Unit1: How we express ourselves


We will begin the year with inquiring into the
ways in which students discover and express ideas
and feelings. The central idea which will guide our
inquiry is; through play we express our feelings
and ideas and come to new understandings.
Children express feeling, practice managing them
and learn about the world. We will help them to
use play to explore frightening or exciting events
that they experience through many types of play,
such as free play, messy play imaginative play,
problem solving games, stories, music, writing and
creative art.




Lines of inquiry which will guide inquiry are:
Communicating through play ; Imaginative use of
materials; The role of toys in play
Key Concepts; function , connection,
Learner profile; risk-taker, communicator, thinker
Attitudes: enthusiasm, creativity, cooperation
,independence, integrity

Reading:


Students will be read to on a daily basis to grow their
imagination, increase vocabulary, and develop an
appreciation for storytelling, listening and responding.
We will also model how to hold a book (front/back,
bottom/top) and turn pages properly.
 Recognizing the names and sounds of the two alphabets;
Bb &Tt.They will learn the upper and lower case of these
two letters.
Listening/Speaking:
Developing listening skills, following 1 step directions and
showing interest in playing with songs.

Songs: Twinkle Twinkle Little Stars, IF You Are Happy,
The Wheels on the Bus

Writing:


Experiment with correct pencil grip through free
drawing, writing and tracing of shapes, lines and letters.







Transdisciplinary skills: self-management skills,

communication skills

Math

How to help at home:





Read books with appealing pictures that match your child's age
and interest, such as rhythm, rhyme and repetition.
Read aloud daily, even if it is for 10 minutes.
Provide writing materials, such as papers, markers, and
chalkboards.



Play with magnetic or plastic letters.



Watch TV, sing and buy books together.

Reminders:









Send two healthy snacks for your child.
Make sure that your child goes early to bed. Preschoolers need 10-13
hours of sleep.
Check communication logs on a daily basis and make sure you sign it.
Students should wear the school uniform on a daily basis.
Make sure that your child comes early to school (7:30-7:45am).
Kindly pick up your child on time. Students will be dismissed at 1:30
pm (Sunday-Wednesday), and at 11:30 on Thursday.
Help your child to be more independent in meeting his/her personal
needs.
th
Crazy Hats Day will be on October 26 .2017. You will be provided with
more details closer to the event.









Matching/ sorting: Sorting objects
according to attributes (colours ,
shapes, size, length)
Numbers :Demonstrating
understanding of numbers 0-1 (count,
read, write, order, make sets, and
ordinal)
Rote counting:1-10
Shapes: Recognizing and naming basic
geometric shapes in environment and
describing their properties (circle).
Colours: Recognizing and naming
colours in the environment (red- blue).
Have awareness of routine and time of
the day.

الرسالة اإلخبارٌة
الوحدة األولى  :كيف نعبر عن أنفسنا

اللغة العربية

فً طرق اكتشاف والتعبٌر
سنبدأ العام الدراسً بالبح
عن األفكار والمشاعر  ،الفكرة الرئٌسة لهذ الوحدة هً:
من خالل اللعب نعبر عن مشاعرنا وأفكارنا ونصل إلى
مفاهٌم جدٌدة ،خالل هذ الوحدة سٌعبر األطفال عن
مشاعرهم وٌحاولون التحكم بها وفهم العالم من حولهم.
سنساعدهم كً ٌعبروا عن مشاعرهم حول األحدا
الممتعة والمخٌفة من خالل عدة أنواع من اللعب.
خطوط البحث :التواصل من خالال اللعب والخٌال فً
استخدام المواد و دور األلعاب.
المفاهيم األساسية :الوظٌفة –التواصل -وجهة النظر
ملف المتعلم :مفكر –متواصل و مخاطر
المواقف :الحماس – اإلبداع –النزاهة
المهارات:مهارات تنظٌم الذات و التواصل

القصص  :قراءة القصص بشكل ٌومً لزٌادة مفرداتهم اللغوٌة وتنمٌة
مخٌلتهم و توسٌع مداركهم لفهم تسلسل أحدا القصة و اختالف
الشخصٌات والتنبؤ بالنهاٌة و التصرف فً المواقف المختلفة.
األناشيد :إنشاد أناشٌد الصباح الٌومٌة لزٌادة الحصٌلة اللغوٌة و تعزٌز
السلوكٌات اإلٌجابٌة و تمٌٌز الصواب من الخطأ  ،و سهولة تلقً
المعلومة والتقاط الفائدة باعتبار األناشٌد أسلوبا مشوقا محببا لألطفال.
إنشاد نشٌد الحروف الهجائٌة بشكل ٌومً تمهٌدا لتدرٌسها

التربية اإلسالمية
القرآن الكريم  :حفظ سورة انفاتحت  ،وحفظ سورة اإلخالص

الرياضيات

الحديث الشريف  :حديث آداب انطعاو قال رسول هللا صم هللا
عهيه وسهى " يا غالو سى هللا

التصنٌف  /التوصٌل :اللون – الشكل – الحجم
– الطول – االرتفاع
 .العددٌن :صفر و  1و مدلولهما
العد التكراري 10 – 1 :
األشكال  :الدائرة
 .األلوان  :األحمر  ،األزرق

العقيدة  :يعزف انطفم ين انذي خهقنا؟ يا ديننا ؟يا كتابنا
؟وين هو رسوننا؟
يعزف انطفم عن انكعبت وأين توجد ؟
السيرة  :يعزف يعهوياث عن انسيزة اننبويت
اآلداب االسالمية  :آداب تناول انطعاو  .آداب إنقاء انتحيت ورد
انسالو










للتذكير
زود طفلك بوجبتين صحيتين يوميا.
تأكد من ذهاب طفلك للنوم مبكرا َ يحتاج األطفال من ضط إلٍ عط ساعٌ
من النوم.
تأكد من قراءة مالحظات المعلمٌ فً كتاب التواصل مع أولياء األمور
يوميا َ مع التوقيع.
يرتدي األطفال الزي المدرسً يوميا
تأكد من وصول طفلك مبكر ًا إلٍ المدرسٌ (ضع:ؽ-ػغ:ؽ) صباح ًا
تأكد من الوصول فً الوقت المناسب النصراف األطفال بعد انتواء اليوم
الدراسً َانصراف األطفال سيكون فً تمام الساعٌ ضع:ط
ساعد طفلك ليكون أكثر استقالليٌ فً تلبيٌ حاجاتى الشخصيٌ
يوم (القبعات المجنونٌ) سيكون فً يوم ؼظ أكتوبر و سيتم إرسال تفاصيل
أكثر حول ذلك.

KG1 Newsletter
PE Department
Unit1

We will work to achieve the following:


Understanding, following instructions and being aware of
others helps to ensure safety.
. اتباع التعلٌمات ٌساعد على ضمان األمن و السالمة
 Demonstrating cooperation in group activities and knowing
how to take turns using different equipment.
 ٌتضح التعاون فً أنشطة المجموعة من خالل معرفة كٌفٌة استخدام األدوات
.المختلفة والتبدٌل بٌنهم
 Knowing how to play and engage with others in a friendly
non-violent way.



.ٌعرف كٌفٌة اللعب والتفاعل مع اآلخرٌن بطرٌقة ودٌة غٌر عنٌفة
Knowing how to express their feelings and wants in
appropriate ways.



.ٌعرف كٌفٌة التعبٌر عن مشاعرهم وما ٌرٌدون بطرق مناسبة



