Veckobrev, v.4
Hej alla föräldrar.
Vi vill börja med att påminna om extrakläder. Det är bra om barnen har ett extra ombyte med byxa, tröja och
strumpor i sina lådor.
Skicka gärna med ett par extra vantar i väskan också.
I svenska fortsätter vi att arbeta med långa och korta ord. Den här veckan kommer vi även att arbeta med
bokstaven J. Det är bra
om barnen tittar regelbundet på " Livet i bokstavslandet". Nu har det även kommit nya avsnitt av ”Livet i
Mattelandet”, där de går igenom matematiska begrepp.
I matematiken kommer vi att prata om begreppen hel och halv.
Nästa vecka, den 30/1 är det föräldramöte mellan kl 18-20. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma.
Ha en trevlig vecka
önskar
Katie, Josef, Mine och Mohamad.
Våra mail är : Katie : kohestan.nejad@al-maarif.se och Mine: mine.nilsson@al-maarif.
2019-01-21
Måndag

2019-01-22
Tisdag

Svenska
Idrott och hälsa
Trulle: Vi
Barnen har idrott
fortsätter att
på skolan.
arbeta med långa
och korta ord.

2019-01-23
Onsdag

Svenska
Språklekar :
Långa -korta
ord.
Bokstaven: J

2019-01-24
Torsdag

Matematik
Vi arbetar med
begreppen hel
och halv.

2019-01-25
Fredag

Eget val
Fredagsmys med
gemensam
sångstund.

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:
اﻟﻘﺼﯿﺮ*ع ُع ِع*واﻟﻤﺪ اﻟﻄﻮﯾﻞ *ﻋﺎ
ﻧﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺒﻮع ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮف*ع* ﻣﻊ اﻟﻤﺪ
َ
* ﻋﻮ ﻋﻲ
*ﻟﻠﻘﺮاءه*ﺑﺎع ﻋﻤﺎد ﻋﻨﺐ ﺷﺎدي

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﺘﻤﻬﯿﺪﯾﺔ ،اﻷﺳﺒﻮع 4
:ﺗﺤﯿﺔ ﻃﯿﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
ﻧﺬﻛﺮ أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺄﻫﻤﯿﺔ إرﺳﺎل ﻣﻼﺑﺲ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﯾﻘﻬﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
.ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﺣﻮل اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺼﯿﺮة واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ .ﻣﻦ اﻟﺠﯿﺪ أن ﯾﺸﺎﻫﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﯿﻦ
””Livet i bokstavslandet”. Livet i Mattelandet

.وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻌﻠﻤﻮا اﻟﻤﻔﺎﻫﯿﻢ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﯾﺰﯾﺪوا ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮي
.ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﯿﻦ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻨﺼﻒ
اﺟﺘﻤﺎع أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر ﻟﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﯾﺼﺎدف ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  30ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
.ﻣﺴﺎء
ً

2019-01-25
Fredag

2019-01-24
Torsdag

ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺴﻠﻲ

اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻣﯿﻦ
اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻨﺼﻒ

2019-01-23
Onsdag

2019-01-22
Tisdag

أﻟﻌﺎب ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ درس اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺼﯿﺮة
واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ
اﻟﺤﺮف
Jj

2019-01-21
Måndag

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪﯾﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺼﯿﺮة
واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ

