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My Little World
This term the children will begin to think about the things they 
like and dislike and the different ways they can communicate 
their wants and preferences. They will also be given the 
opportunity to share photographs of their families and be 
encouraged to talk about people who are special to them. We 
will find out about the different countries the children are from 
and celebrate this during International Day.

The children will also be encouraged to use their senses to 
explore the different seasons, Autumn, Winter, Spring and 
Summer.

We will continue to share weekly photographs of the children 
engaged in activities. Please share them with your children and 
encourage them to talk to you about their week.

Personal, Social and Emotional Development

• The children will play alongside each other at tabletop 
activities. They may begin to interact with each other by sharing 
the toys.

• Teachers will encourage children to take part in adult-led 
games and activities, reinforcing turn taking skills.

• The children will continue to explore different areas of the 
school environment and teachers will motivate them to try new 
things.

• Teachers will use positive encouragement and support to 
remind children of behavioural expectations within the class.

Physical Development

• The children will practise safely walking up and down the 
stairs, holding the rail and the hand of an adult when needed.

• Teachers will encourage children to develop their fine motor 
skills, through activities such as, playing with playdough and 
building small towers out of blocks.

• The children will be supported to use play equipment such as 
the bikes and cars in both the indoor and outdoor play spaces.

• The children may also begin to show an awareness of their 
toileting needs and begin to communicate these to a familiar 
adult. 

Communication and Language

• The children will listen to simple songs and stories related to 
themselves and familiar adults. For example, Happy and You 
Know It. Teachers will encourage children to follow along with 
the actions.

• Children may begin to show their understanding by following 
simple instructions such as, drink some water, get the ball or 
bang the drum!

• Teachers will encourage the children to listen carefully to 
different sounds during listening walks and sound games.

• Children may begin to use simple words or phrases to 
communicate their wants and needs. 
For example, “Water”, “Bathroom” or 
“Blue car”. 
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عالمي الصغير
 

األشــياء  فــي  بالتفكيــر  األطفــال  يبــدأ  الفصــل،  هــذا  فــي 
التــي  المختلفــة  والطــرق  يحبونهــا،  وال  يحبونهــا  التــي 
يفضلونــه. ومــا  رغباتهــم  عــن  التعبيــر  خاللهــا  مــن   يمكنهــم 

وســيتم  عائالتهــم،  صــور  مشــاركة  بفرصــة  ســيحظون  كمــا 
لهــم. بالنســبة  المميزيــن  األشــخاص  عــن  التحــدث  علــى   تشــجيعهم 

ينتمــي  التــي  المختلفــة  البلــدان  علــى  نتعــرف  ســوف 
الدولــي. اليــوم  خــالل  بذلــك  ونحتفــل  األطفــال،   إليهــا 

الستكشــاف  حواســهم  اســتخدام  علــى  األطفــال  تشــجيع  وســيتم 
الصيــف(.  - الربيــع   - الشــتاء   - )الخريــف  الســنة   فصــول 

خــالل  األطفــال  صــور  األمــور  أوليــاء  مشــاركة  فــي  سنســتمر 
معهــم  اســتعراضها  منكــم  ونرجــو  أســبوع،  كل  األنشــطة، 
األســبوعي. نشــاطهم  عــن  إليكــم  التحــدث  علــى   وتشــجيعهم 

التنمية الشخصية واالجتماعية والعاطفية

• ســيلعب األطفــال جنبــًا إلــى جنــب، مــن خــالل األنشــطة علــى الطاولــة. 
مشــاركة  خــالل  مــن  البعــض  بعضهــم  مــع  التفاعــل  فــي  يبــدأون  وقــد 

األلعــاب.

• سيشجع المعلمون األطفال على المشاركة في األلعاب واألنشطة 
التــي يقــوم بهــا الكبــار، ممــا يعــزز مهــارات تبــادل األدوار.

• سيواصل األطفال استكشاف مناطق مختلفة من البيئة المدرسية، 
وسيحفزهم المعلمون على تجربة أشياء جديدة.

• سيســتخدم المعلمــون التشــجيع والدعــم اإليجابــي، لتذكيــر األطفــال 
بالســلوكيات داخــل الصــف.

التنمية البدنية

• ســوف يتــدرب األطفــال علــى الصعــود والنــزول بأمــان علــى الــدرج، مــن 
خــالل اإلمســاك بالحاجــز الجانبــي ويــد شــخص بالــغ عنــد الضــرورة.

• سيشجع المعلمون األطفال على تطوير مهاراتهم الحركية الدقيقة، 

مــن  صغيــرة  أبــراج  وبنــاء  بالمعجــون  اللعــب  مثــل  أنشــطة  خــالل  مــن 
المكعبــات.

• ســيحظى األطفــال بالمســاعدة الســتخدام أدوات ومعــدات اللعــب، 
والخارجيــة  الداخليــة  المســاحات  فــي  والســيارات،  الدراجــات  مثــل 

للعــب. المخصصــة 

الســتخدام  بالحاجــة  معرفتهــم  إظهــار  فــي  أيضــًا  األطفــال  يبــدأ  قــد   •
المرحــاض، والبــدء فــي التعبيــر عــن ذلــك لشــخص بالــغ مألــوف بالنســبة 

لهــم.

التواصل واللغة

• سيســتمع األطفــال إلــى األغانــي والقصــص الصغيــرة المرتبطــة بهــم 
 Happy and )مثــل  لهــم.  بالنســبة  المعروفيــن  البالغيــن  وباألشــخاص 
You Know It(. كمــا سيشــجعهم المعلمــون علــى متابعــة التفاعــل فــي 

هــذا المجــال.

تعليمــات  اتبــاع  خــالل  مــن  فهمهــم،  إظهــار  فــي  األطفــال  يبــدأ  قــد   •
الطبــل. قــرع  أو  الكــرة  علــى  الحصــول  أو  المــاء  شــرب  مثــل  بســيطة، 

• سيشــجع المعلمــون األطفــال علــى االســتماع بعنايــة إلــى األصــوات 
المختلفــة، أثنــاء المشــي واأللعــاب الصوتيــة.

• قــد يبــدأ األطفــال فــي اســتخدام كلمــات 
رغباتهــم  عــن  للتعبيــر  بســيطة  عبــارات  أو 
واحتياجاتهــم. )مثــل مــاء أو حمــام أو ســيارة 

زرقــاء(.

www.tsk.edu.kw

المعلومات الخاصة بأولياء األمور
 ما قبل الروضة | الفصل الثاني


	TSK Parent Information Sheets-Pre-KG-EN-T2
	TSK Parent Information Sheets-Pre-KG-AR-T2

