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Dates to 

Remember

May 3

Labor Day 

Holiday

May 24 - 26

Eid al Fitr Holiday

(Tentative)

Classroom News

This month our theme will be ‘All about

Transportation’.

We will be learning to name and recognize

different types of transportation (transport

that travels on road, water and air).

This topic is part of our everyday lives. we

use different modes of transportation like

car rides,, bicycle rides, bus rides and

much more. All children have seen or

ridden on a bus or taken an airplane to go

on vacation.

We will also have fun singing songs,

reading stories and making crafts

throughout the month to help reinforce our

new theme.



Shapes, Colors & 

Numbers 

Colors: Black 

Shape: Star

Numbers: 8,9

Letters: r,m

Happy Birthday to:
Nursery A

Adam Qasim

Hassan Al Noaimi

Fatima Adnan

Nursery B

Fawaz Khalid

Hussain Shaker

Mariam Mohamed

Noah Naser

S.Hashim

Sara Ali

Nursery C

Masooma Ahmed

Songs & Nursery Rhymes

♪ “Wheels on the Bus Goes Round 

and Round” 

♪ “Fire Truck!” 

♪ ‘ We All Go Travelling By’ 

♪ ‘Up, Up, UP’ 

♪ ‘Magic Train Ride’

.

Stories:

- Classic Children's Stories

- Stories related to the theme



 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 المدرسة األهلية

 لمرحلة الحضانة لمادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية م(2021ــ 2020 مايو لشهر)النشرة الشهرية 

 

 

 

 

 

 الل

 ذ ،)) مايويتم تدريسها في شهر سالحروف التي 

 : ((ث ، ظ 

 التي سوف تدرس : المهارات والكفايات

 .الحرف يتعرف الطفل على  -

 يذكر الطفل كلمات تبدأ بالحرف . -

 الحرف . أنشودة يتعرف الطفل على -

            . قصة الحرفيتعرف الطفل على  -

 يكتب الطفل الحرف منقطاً بالطريقة الصحيحة  -

 . ع المواصالتاأنويتعرف الطفل على  -

 . (النجمةكل )الطفل على شيتعرف  -

   . (8)لرقم يتعرف الطفل على ا -

 ( .8يكتب الطفل الرقم ) -

                
 

                    

                       

( ، ، القدر يل، الف الفلق،  ، الكوثر ناسال ، اإلخالص،  الفاتحة)سورة  ، النوم( ــ الركوب ،الطعام ، قبل الصباح )الرجاء ترديد دعاء  ــ

                                                                                                                      . الطفل ليتمكن من حفظها مع (األذان

 . Class Dojoمن خالل  ةمع معلمة الماد التواصل ــ

  معنا شكراً على تعاونكم

  : مايوع التي سيتم تدريسها في شهر المواضي

 يتعرف الطفل على آداب النوم .                                -

 الطفل دعاء النوم )أمسينا وأمسى الُملك هلل( . يردد -

 يتعرف الطفل على مفهوم الجيران . -

 يتعرف الطفل على آداب معاملة الجيران . -

 يتعرف الطفل على مفهوم )األمانة( . -

 األمانة .حفظ على قصة الطفل  يتعرف -

 لطفل األمانة في حياته .يطّبق ا -

 

 المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية
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