Dear Mum and Dad,
During the month of March, we will be working on the Theme – World
around us. This theme will cover the following topics:
-

Wild animals
Water animals

We will be understanding and learning about the characteristics of the
Wild and Water animals. Also getting to know their habitats.

Vocabulary
Wild Animals:
lion, tiger, elephant,
giraffe, monkey, deer,
zebra, kangaroo
Water Animals:
octopus, fish, tortoise,
whale, shark, dolphin,
starfish
Names of pet and farm
animals

Sight words:
Revising all the words
learnt.

Phonics
Digraphs:
‘qu’ – queen, quack, quail, quilt
‘oi’ - soil, boil, coin, foil
Revising digraphs previously
learnt.
CVCC words:
hand, nest, milk, pond, lamp,
sing, jump, cart, tent
One Syllable ‘o’ vowel sound

Expressive arts and design
Arts and crafts about the themes and topics.

Literacy

Understanding of the world
Wild animals
Water animals

Introducing Punctuations:
comma
Revision of previously learnt
punctuations.
Framing sentences using
punctuations.
Reading comprehension
Replacing a letter with another
letter.

PSRN
Doubling of single digit numbers
Revising bar graphs
Number names – eighteen to
twenty

Poem: ‘Honey Bear’
Reading comprehension
Opposites:
Heavy/light, less/more

Finding half of even numbers up
to 10
Addition and subtraction word
problems.
Count and write 46 - 50

PSED

Addition of 2-digit numbers

Be kind/care for
animals.

Revising all Measurement.
Revising number bonds
Fact family 1 – 10
Revising Tally marks 1-20

الرسالة الشهرية ( )4للروضة الثانية للعام الدراسي 2021 -2020
أولياء األمور الكرام :
تحية محبة وتقدير واحترام وبعد..
يسعدنا أن نرحب بكم وبأطفالنا األعزاء في الفصل الدراسي الثاني ونتمنى أن يكون عاما ً دراسيا ً موفقا ً ،هذه
رسالة شهر فبراير ،وبما تعرف عليه األطفال خالل هذا الشهر ،وما سيتعرفون إليه خالل ال ّ
شهر القادم .
الوحدات التعليمية  :الكائنات الحية والغير حية ،الحيوانات االليفة،حيوانات الغابة،والحيوانات المائية.
صدقائي ) ( يعاج الطبيب المرضى) ( أقص أظافري ) ( أحتر ُم ُمعلمتي)
جملة األسبوع  ( :ال أَض ِْرب أَ ْ
اللون :أخضر،أحمر،برتقالي،أزرق.
الشكل :نصف دائرة،بيضاوي،مخروط،نجمة،مستطيل.
التربية اإلسالمية  :أوقات الصالة،سورة العصر،بشاشة الوجه.
اللغة العربية:
الحرف

القصة

المفردات الجديدة

الكلمات البصرية

ض
ط
ظ
ع

ضحى وكلمات الضاد

ضفدع – مضرب – بيض  -أرض

( وجد،أخذ )

طارق الطموح

طائرة – بطريق – مشط  -أخطبوط

( قال،جاء)

ظريف والظبي

ظبي – عظم – منظار  -محظوظ

( هذا،هذه )

أسبوع المرور

عنب – ملعقة – إصبع  -ذراع

( صنع،لعب )

وسوف يتم دراسة الحروف ( غ  ،ف  ،ق ) ومراجعة لما سبق دراسته خالل الفصل
الدراسي الثاني ،في شهرمارس.
والتربية اإلسالمية :طاعة الوالدين،أسماء هللا الحسنى ،ومراجعة لما سبق دراسته خالل
الفصل الدراسي الثاني،في شهر مارس.

