
 

 

 

 

 

Kindergarten 1 

Week 8 Newsletter  

October21st – October-24th  

 

   
What We Are Learning: 

Reading: To be able to say the sound of 

letter Nn /n/  

To be able to read the words we, and, are, 

 like 

Reading: “At the Park”  

Writing: To be able to form the letter n 

English: To recognize the character and setting in a 

story.  

To be able to sequence a story.  

To identify rhyming words.  

Vocabulary words: cried, cozy, gobble, mumble.  

Math: To be able to model, count and write number 0.  

 Social Studies: To identify the flag and the national 

animal of Mexico.  

To recognize famous places in Mexico.  

 

Our Weekly Theme: 

Learning About Characters 

and setting in a story.  

This week your child will learn 

about sequencing events in a 

story.  

 

Students will be doing puzzles 

about the story.  

  

Students will also practice 

rhyming words through games.    

 

Remember speaking in English 

is very important to ensure your 

child grows and develops at 

school. 

 

 

 

Homework: 

Monday Oct, 22nd: Circle what begins with 

/n/.  

Wednesday Oct 24th:   Writing the number 

 0.   

 

The above concepts will be taught in class during the week of 

October 21th to October 24th. Please spend at least 20 minutes at                                                

home revising all of the above concepts. 

Thank you 

The Kindergarten Department 

 

 

Important Reminders:  Please return library books on time.  

 

 

 

 

 

  



 

                                      .ة مـدرسـة  مـردف األمـريـكـي

ألولىالروضة ا  
  8102 أكتوبر/ األول نتشريالمخطط األسبوعي 

(  5) رقم   

.....حضرة أولياء األمور الكرام   

ابنتكم/ يرجى تدريب ومتابعة ابنكم  تشرين األول أكتوبر  85أكتوبر إلى /   تشرين األول 80نرفق لكم المهارات والمفاهيم التي سيتم تغطيتها من   

 
 الواجب البيتي

 

 ـ  تغذية راجعة لكافة المهارات التي تم تغتيطها سابقاً    
 . كي يتمكن التلميذ من إتقانها      

 

 

 اللغة العربية 
 .  لكافة المهارات السابقةـ تغذية راجعة     
 
مرفقة في التعميم ) الحروف كاملة مع مفرداتها تمييز  

 . أ ـ ب ـ ج ـ ر :  (المرسل سابقاً  الشهري
   

: قراءة الكلمات البصرية التالية ـ  إتقان     
أمي ـ  ُدٌب  ـ بـاب ـ جـمـل ـ بـصـل .  َبْيٌت  ـ  أنــا         
 .ـ بـنـت . أسـد  ـ بـطـة ـ بــحــر        

 

    تربية إسالمية : 1

 ـ تدريب التالميذ على التالي  :
 إتقان حفظ سورة اإلخالص .

 فهم وحفظ الحديث الشريف : ) النظافة ( 
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