
Nursery 
Classroom Newsletter

February 2020

Dates to Remember

6th February
Parents Teacher 

Conference

12th February 
Bahrain Sports Day

Classroom News
Theme: Zoo Animals & Pets

Elephants! Bears! And Tigers! Oh, yes! 
Our theme for this month is Zoo Animals & Pets. 

We will a look at all the different animals we can 
find in the zoo, we will also explore some common 
pets like Dogs, Cats, Fish  and Rabbits. .

We will learn about their different characteristics 
such as the different foods that they eat and how 
they look, what sounds they make, what they look 
like and how they move.

Some of our projects will include animal masks, 
puppets, animal collages, and zoo animal cages.



Shapes, Colors & 
Numbers 

Colors: orange 

Shape: oval

Numbers: 5,6

Letters: k,e

Happy Birthday to:

Nursery A
Ali Husain

Nursery C
Zainab
Mazen

Nursery Rhymes

‘B.I.N.G.O’
‘Old McDonalds Has a Farm’ 

‘Let’s Go to the Zoo’

Stories 
Dear Zoo

We’re Going on a Bear Hunt
Where's Spot

• 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(2021ــ 2020 فبراير لشهر)النشرة الشهرية 

 

 

 

 

 

 الل

ص  )) يتم تدريسها في شهر فبراير س الحروف التي 

 :  (( ، م ، ش ، ق

 التي سوف تدرس :  المهارات والكفايات

 .الحرف  عرف الطفل علىتي -

 يذكر الطفل كلمات تبدأ بالحرف . -

 الحرف . أنشودة يتعرف الطفل على -

            . قصة الحرفيتعرف الطفل على  -

 يكتب الطفل الحرف منقطاً بالطريقة الصحيحة  -

  ة(يفمزرعة )األلحيوانات اليتعرف الطفل على  -

 .      (يتعرف الطفل على اللون )البرتقالي -

 . (على شكل )البيضاويالطفل يتعرف  -

   . (6)لرقم يتعرف الطفل على ا -

 ( .6) رقميكتب الطفل ال -

-                 

 

                     

  ــ األنشطة المنزلية اختيارية وسترسل كل يوم خميس من كل اسبوع  .                                    

                                  وذلك ليتمكن الطفل من استخدامه   حد من كل اسبوعاألنشطة( يوم األــ الرجاء احضار كتاب )التمرينات و 

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

                                                            بة بالقلم الرصاص بدل األلوان .                            ــ الرجاء حّث الطفل على الكتا

                                                                  ــ الرجاء متابعة وتوجيه الطفل أثناء تطبيقه للتدريب المنزلي إن لزم األمر .    

الطفل   مع  (( ، األذان الفلق، سورة  ، الكوثر  ناسال ، اإلخالص ،  الفاتحة )سورة  ، الطعام قبل دعاء  ،  دعاء الصباح ) الرجاء ترديد   ــ

                                                                                                                                        .   ليتمكن من حفظها

سة بعد الدوام المدرسي  ردالم المباشر على هاتفأو اإلتصال   المالحظات اليوميةسيكون من خالل دفتر   ة ــ للتواصل مع معلمة الماد

.  لألطفال   

   معنا  شكراً على تعاونكم 

 :  رع التي سيتم تدريسها في شهر فبراي المواضي

 يتعرف الطفل على أهمية الصالة . -

 يتعرف الطفل على عدد الصلوات في اليوم . -

 يتعرف الطفل على وقت كل صالة . -

تم تأديتها في يتعرف الطفل على بعض الحركات التي ي -

 الصالة .

 ( .لقيردد الطفل )سورة الف -

 يتعرف الطفل على معاني بعض الكلمات من سورة  -

 . لقالف

    . لقالفة معنى اإلجمالي لسوريتعرف الطفل على ال -

 يتعرف الطفل على مفهوم )الصدق( .   

 قصة )الصدق( . يتعرف الطفل على -

يتعرف الطفل على أهمية )الصدق( في حياة اإلنسان  -

    وفي اإلسالم . 

-  

 المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية
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