
Nursery 
Classroom Newsletter

November 2019

Dates to Remember

10th November 2019
Public Holiday – Prophet 
Mohammed's Birthday

19th November 2019
International Children's Day

29th November 2019
Green Day Celebration

Classroom News
Theme: Plants & Gardening

Fall season has started and the weather is  beautiful,  
hence, it is the perfect time for our Nursery children to 
enjoy this months theme which will be all about Planting & 
Growing.
This month we are exploring: 
-How a seed can turn into a plant, i.e.: cress, beans, 
parsley, flowers, etc.
-What are fruits and what are vegetables? 
-What seeds need to grow and what type of flower or fruit 
they produce? 
-We are observing plants that come in different sizes and 
colors: big, small, short and tall. 

The children will have the opportunity to plant different 
seeds in our classroom garden, water them on daily basis 
and learn how to take care of them.

An activity to do at home is that you collect big, small, 
long and thin nature items, such as seeds, 
leaves, etc. You can talk about the color, the 
size and texture with your child, then send it 
to class where we can share and discuss our 
discoveries.



Shapes, Colors & 
Numbers 

Colors: green 

Shape: square

Numbers: 2,3

Letters: t,i

Happy Birthday to:
Nursery A

Ahmed Husain

Nursery B
Ali Hussain Mohamed

Ali Yusuf Mohamed
Khulood

Mohammed Saleh

Nursery C
Dana

Songs & Nursery Rhymes

♪ ‘I’m a little daisy’ 

♪ ‘Flower garden’ 

♪ ‘Green song’

• Please ensure that your child brings water to school on a 
daily basis.

• Please send healthy food with your child. (See our 
Healthy Eating Chart). Please do not send any kind of 
food picks in your child’s lunchbox as this can be 
dangerous for your child and others. We adhere to a 
strict NO NUT policy including peanut butter spread.

• Be sure that your child has had a nutritious breakfast, as 
we do not eat in the morning until 9:30am.

• Please ensure school bags contain a change of clothes in 
case of any accidents or you can leave a set in your 
child's cubby.

• We do not encourage children to bring toys into school 
as they may get lost or damaged. If you have any 
questions or concerns, please feel free to speak with us.

• As a reminder, we start our school day at
7:00am and finish at 12:30pm sharp.
Please try to be on time.                

Thank you, Nursery Teachers 

Reminders



 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 المدرسة األهلية

 لمرحلة الحضانة لمادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية م(2020-2019  نوفمبر لشهر)النشرة الشهرية 

 

 

 

 

 

 الل

ر ، ))نوفمبر  يتم تدريسها في شهرسالحروف التي 

 ((ج ، ز ، ع

 التي سوف تدرس : المهارات والكفايات

 . الحرفيتعرف الطفل على  -

 يذكر الطفل كلمات تبدأ بالحرف . -

 الحرف . أنشودة يتعرف الطفل على -

            . قصة الحرفيتعرف الطفل على  -

 يكتب الطفل الحرف منقطاً بالطريقة الصحيحة  -

 .  أنواع النباتاتيتعرف الطفل على  -

 .      خضريتعرف الطفل على اللون األ  -

 . مربعيتعرف الطفل على شكل ال -

 ( .4، 3يتعر ف الطفل على األرقام ) -

 . (4،  3يكتب الطفل األرقام ) -
 

                     

 
العربية مع ضرورة كتابة اسم الطفل   ــ الرجاء احضار صورة شخصية للطفل لمادة اللغة

والمادة خلف الصورة )لمن لم يحضر( .                                                           

ــ التدريبات المنزلية إختيارية و سترسل كل يوم  خميس من كل اسبوع .                        

ــ الرجاء احضار كتاب )التمرينات واألنشطة( يوم األحد من كل اسبوع وذلك ليتمكن الطفل من 

استخدامه أثناء تطبيق بعض األنشطة داخل الصف  حتى لو لم ينتهي من أداء التدريب  المنزلي  .     

                       .            القلم الرصاص بدل األلوان ب الكتابةالطفل على  ــ الرجاء حث  

األمر .                  تدريب المنزلي إن لزم للتوجيه الطفل أثناء تطبيقه متابعة وــ الرجاء 

فل  الط مع  ، اإلخالص(   الفاتحة)وسورة  ودعاء الطعام الرجاء ترديد دعاء الصباح  ــ  

                                                                                     . ليتمكن من حفظها

المباشر  المالحظات اليومية أو اإلتصال ة سيكون من خالل دفتر ــ للتواصل مع معلمة الماد

سة بعد الدوام المدرسي لألطفال المر على هاتف   

 شكراً على تعاونكم معنا

 :نوفمبر  المواضيع التي سيتم تدريسها في شهر

 يردد الطفل )سورة اإلخالص( . -

يتعرف الطفل على معاني بعض الكلمات من  -

  سورة اإلخالص .

يتعرف الطفل على المعنى اإلجمالي لسورة  -

 . اإلخالص

 يتعرف الطفل على مفهوم النظافة . -

 أدوات النظافة .على يتعرف الطفل   -

 يتعرف الطفل على آداب اإلسئذان . -

  ة .يطب ق آداب اإلسئذان في المدرس -
           الطفل على مفهوم )طاعة الوالدين( .يتعرف   -

  . يتعرف الطفل على آداب التعامل مع الوالدين -

 يتعرف الطفل على أهمية طاعة الوالدين . -

  

 
حظاتالمال   

 التربية اإلسالمية اللغة العربية 
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