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Dear Parents:
Welcome Back to a new school year.
We trust that you had a happy and joyful
Summer break.

For the first two weeks of school the
students will be focusing on getting to
know the class and the classroom rules,
name recognition, sharing, respecting
property of others as well as taking turns.

Starting in the middle of September,
students will be introduced to pencil control,
phonics and letter recognition of the upper
and lower case letters, as well as letter
formation.
.

Reminders
Kindly make sure to
label your child’s
school bag, lunch 
bags, and water 
bottles.
Sending extra clothes
for your child will be
greatly appreciated.
Healthy snacks are
encouraged so please
avoid sending any
chocolates, chips, or
any unhealthy food.
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Math
Week 2‐ Settling In
Week 3‐ Setting In
Week 4‐ Number 1
Week 5‐Review

Shapes & Colors
Week 4 ‐
Circle & Triangle
Shapes
Color White

Week 5‐Review

English
Week 2‐ Settling In
Week 3‐ Setting In
Week 4‐ The Letter Ss
Vocabulary Words:
Sun, seal, star, shark, sheep and ship
Week 5‐ Review

P.E. Schedule
Kindly dress your child in Ahlia School 
Sport Uniform on the following days:

KG1A ‐ Tuesday
KG1B ‐ Thursday
KG1C ‐ Thursday
KG1D ‐ Sunday
KG1E ‐ Wednesday



  مملكة البحرين

  وزارة التربية والتعليم

  المدرسة األهلية

  لمرحلة الروضة األولى لمادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية م)2019- 2018 لشهر سبتمبر(النشرة الشهرية 
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شهر سبتمبر  يتدريسها فالمواضيع التي سوف يتم * 
كاآلتي :

        .اسم معلمته و صفه و مدرسته يتعرف على ــ 
     واألركان الصفية . األدوات مسمياتيتعرف على ــ 
 .                                       القوانين الصفيةـ ـ

                                           اإلسبوع . ــ أيام
                         ــ أنواع الخطوط (العمودي ،

ى ،                             األفقي ، المائل ، المنحن
                                              ) .   المتعرج

ــ حرف (د) .                      

                 ة شخصية للطفل لمادة اللغةــ الرجاء احضار صور
                        العربية مع ضرورة كتابة اسم الطفل والمادة خلف

                                                              الصورة .       
                                            ــ الواجبات المنزلية إختياري . 

ــ للتواصل مع معلمة المادة سيكون من خالل دفتر             
المالحظات اليومية أو اإلتصال المباشر على هاتف                

المرسة بعد الدوام المدرسي لألطفال . 

 شكراً على تعاونكم معنا

  

  

المواضيع التي سيتم تدريسها خالل شهر 
 سبتمبر:

 . يتعرف الطفل على صفه ومعلمته -
 . يتعرف الطفل على القوانين الصفية -
 . درس تحية اإلسالم -
درس آداب اإلستماع إلى القرآن الكريم. -
 . سورة الفاتحة -

 

المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية

وعام  2018/2019لدراسي مرحبا  بكم أحبائنا األطفال وأولياء األمور في المدرسة األهلية للعام ا

. موفق لبراعمنا الصغار  
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