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English
Week 1 –letter Yy
(yak ,yellow ,yarn , yogurt, and yo-yo)

Week 2- Letter  Xx
(xylophone, x-ray, ending sound box, and 
fox)

Week 3- Letter Qq
(queen, quilt, and question, quail, and 
quite) 

Week 4-Review all the letters of the  
alphabet

High Frequency words
too & off

Math
Week 1- New 
Number 20
Week 2- Continue 
with Number 20 
(matching, counting, 
sorting activities).
Week 3- Review 
numbers from 1-20
Week 4- Review 
numbers from 1-20 
and patterns.
New Color: Black
New Shape:    
Crescent

Important 
Dates:

1st May: Labor 
Day

4th May: 
Preschool Annual 
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Science
The children will do arts and crafts related 
to the Holy Month of Ramadan.

Reading 
Readiness

Dear Parents,
This month we will 
continue to 
introduce reading 
and blending 
sounds as well as 
beginning, middle, 
and ending sounds.

Short e words
• Web
• Hen
• Ten
• Net
• Bed
• men

May Birthday Students

KG1A- Zainab 7th May
KG1B-Mahmood 5th May
KG1C-Dana A.1st May

Mariam 15th May
KG1D-Yusif (Yu-Yu) 12th May

Taha 31st May
KG1E-S. Mohammed 23rd May

Ali Husain 25th May



  مملكة البحرين

  وزارة التربية والتعليم

  المدرسة األهلية

  لمرحلة الروضة األولى لمادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية م)2019- 2018مايو  لشهر(النشرة الشهرية 

  

  

  

  

  

  ضضالل

  مايو:شهر يتم تدريسها في سالحروف التي 

  ) ط ، ق ، ، ن ض (

  التي سوف تدرس : والكفاياتالمهارات 

 . الحرفيتعرف الطفل على  -
 . يذكر الطفل كلمات تبدأ بالحرف -
 . يتعرف الطفل على أشكال الحرف -
يتعرف الطفل على المد القصير والمد الطويل  -

 للحرف .

 يتعرف الطفل على حركة السكون((  ْ  )). -

 مايملى عليه.الطفل يكتب  -

 لمات من حروف تم دراستها.يقرأ الطفل ك -

-  الواجبات المنزلية اختيارية وسترسل الواجبات كل يوم خميس                  
كلمات  -           .                                                من كل اسبوع    

بالطفل، حيث سيكون االمالء كل  االمالء سترسل في دفتر المالحظات الخاص
 يوم اثنين من كل اسبوع.

. مع الطفل ليتمكن من حفظهاالسور التي تم دراستها ترديد الرجاء  -   

ة سيكون من خالل دفتر المالحظات.ــ للتواصل مع معلمة الماد    

سة المرالمباشر على هاتف اليومية أو اإلتصال  المالحظات   

  بعد الدوام المدرسي لألطفال.

 شكراً على تعاونكم معنا

  

  :ايوماضيع التي سيتم تدريسها في شهرالمو

يردد الطفل دعاء الصباح.((اللهم بك  -
أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت 

 وإليك النشور)).

 يردد الطفل السور التي تم دراستها. -

 درس الصوم. -

 احترام الكبير.درس  -

 درس آداب الطريق. -

 درس سورة الكوثر. -

 المالحظات

التربية اإلسالمية اللغة العربية
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