
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sight words: 

we, they, this, that, 

has, have 

Phonics 

Jolly phonics action and 

song for the letters. 

Blending 2 letter words 

like: 

go, no, do, on, of, so 

Vocabulary 

Names of common fruits 

Names of common 

vegetables 

Healthy food: soup, rice, 

bread, milk, chicken etc. 

Junk food: chips, 

chocolates, cola, etc. 

The 7 emirates of the UAE. 

Symbols of UAE: Ghaf tree, 

Arabian oryx, kandura, 

abaya, camel, falcon  

Dear Mum and Dad, 

During this month of November/December, we will be working on the Themes – Healthy 

food and All about the UAE. These themes will cover the following topics: 

- Fruits 

- Vegetables  

- Healthy food and junk food 

- All about the UAE 

In these topics we will be learning and exploring the different kinds of fruits and vegetables,  

The importance of eating healthy and cultures and traditions of the UAE. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSRN 

Rote counting 1- 40 

Number – 19 & 20 

Backward counting 10 - 0 

Introduction of number line 0-10 

Picture addition 

Shape: cone 

 

PSED 

Sharing and caring. 

Love, care and respect 

your country. 
Expressive arts and design 

Arts and crafts about the themes and topics. 

Understanding of the world 

Common fruits. 

Common vegetables. 

Healthy and junk food.  

All about the UAE. 

Literacy 

Letters: 

L/l/- leg, lion, leaf 

B/b/- banana, book, balloon 

F/f/- fish, fan, frog 

J/j/- jam, jug, jelly 

Z/z/- zoo, zebra, zero 

W/w/- window, whale, water 

V/v/- violin, van, vegetables 

Y/y/- yoghurt, yellow, yoyo 

Q/q/- quilt, quail, queen 

Framing simple sentences using 

sight words and vocab. of letters.  

Opposites: 

Sweet/sour, more/less, 

inside/outside 



 

 

    2021-2020الرسالة الشهرية /الروضة األولى للعام الدراسي 

 أولياء األمور الكرام : 

 محبة و تقدير و احترام و بعد...  تحية

التعرف عليه   إليه الطلبة وما سيتم   علمكم بما تعرف  لكم تعاونكم و نُ  بكم و نشكر   ُعدنا من جديد لنرحب  

 األول .   الدراسي    الفصل   و حتى نهاية   القادمة   الفترة   خالل  

 اإلمارات السبع(  –موطني )علم اإلمارات   –الخضار  –الفواكه  – النظافة  -العائلة   الوحدات التعليمية : 

 حلو (  xحامض ( فارغ(  xطويل (   )ممتلىء  x)قصيرالمفاهيم :   

 المربع ، الدائرة . المستطيل ،    – المثلث    األشكال :

 األزرق ، األحمر ، األحضر ، األبيض .     األلوان :

 نسب الرسول .  –دعاء اإلستيقاظ   –سورة الفاتحة التربية اإلسالمية :  

 اللغة العربية : 

 

 : ( سيتعرف الطالب في الشهر القادم )شهر نوفمبر 

 ز( .   -ر  - سيتعرف الطالب على الحروف )  ذ  اللغة العربية:    

 آداب الطعام + مراجعة الدروس السبقة .    التربية اإلسالمية:    

 

 وشكراً الهتمامكم  

 

 

الكلمات   أُنشودة الحرف المفردات الجديدة الحرف 
 البصرية

 جيٌم جمٌل في الصحراء  جبنة  -جزر  –جرس  –جمل  ج
 مثل  سفينة فوق الماء 

 
 أنا

 حاٌء حٌج آسمى رغبة   حمار وحشي  –حمار  –حليب  –حصان  ح
 فيه طواُف حول  الكعبة  

 
 هذه  -هذا

 خاٌء خبٌز عند البائع   خس   –خيمة  –خروف  –خاتم  خ
 ال يأكلهُ إال  الجائع  

 

 
 أنت    – أنت  

 داٌل ديٌك حسُن الصوت   دمية     –دجاجة  –دب  –ديك  د
 قام يؤذ ن فوق البيت  

 


