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Dates to Remember

Field Trip to Yasalam
Restaurant

15th ,16th & 17th April

In-set day
18th April  

Spring Break
21st – 25th April

Classroom News

This month our theme will be ‘All about
Transportation and People who Help us’.
We will be learning to name and recognize
different types of transportation (transport that
travels on road, water and air).

We will also be looking at ”People who Help us” in
our community – doctor, firefighter, teacher etc.

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: Purple 

Shape: Diamond

Number: 8

Letters: d,g

Happy Birthday to:
Nursery A

Abdulla Qasim

Nursery B
Abdulla Mallalah

Ali Hasan

Nursery C
Joori Isa 

Zahra Hamad

Songs & Nursery Rhymes

♪ Ms. Polly had a dolly.

♪ Twinkle, twinkle, traffic light.

♪ Johnny taps with one hammer.

Reminders
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.

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

We adhere to a strict NO NUT policy including peanut butter spread.

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. 

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

Thankyou Nursery Teachers☺☺☺



 مملكة البحرين

 وزارة التربية والتعليم

 المدرسة األهلية

 لمرحلة الحضانة لمادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية م(2020-2019بريل أ لشهر)لنشرة الشهرية ا 
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ل ، ن ) يتم تدريسها في شهر أبريلسالحروف التي 

 : ((، خ ، ض

 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  -

 . المواصالت ، المهنيتعرف الطفل على  -

 .      (يتعرف الطفل على اللون )البنفسجي -

 . (ُمعيناليتعرف الطفل على شكل ) -

   . (10) يتعرف الطفل على رقم -

          ( .10) يكتب الطفل رقم -
 

                    

 

 ــ األنشطة المنزلية اختيارية وسترسل 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

سورة ،  سورة الفاتحةدعاء النوم ، ، الطعام قبل دعاء ، دعاء الصباح )الرجاء ترديد  ــ 

سورة المسد ، سورة  ، سورة العصر ، ، سورة الفيل الكوثرسورة الفلق ،  سورة  ، اإلخالص

                                                         . الطفل ليتمكن من حفظها مع (األذان النصر ،

                             المالحظات اليوميةسيكون من خالل دفتر   ةــ للتواصل مع معلمة الماد

. سة بعد الدوام المدرسي لألطفالردالم المباشر على هاتفأو اإلتصال   

  معنا شكراً على تعاونكم

 : ع التي سيتم تدريسها في شهر أبريلالمواضي

  يردد الطفل ماسبق دراسته . -

 يتعرف الطفل على مفهوم الجيران . -

 يتعرف الطفل على آداب معاملة الجيران . -

 يردد الطفل سورة المسد . -

ورة يتعرف الطفل على معاني بعض الكلمات من س -

 مسد .ال

 يتعرف الطفل على المعنى اإلجمالي لسورة المسد . -

 يردد الطفل سورة )النصر( . -

رة على معاني بعض الكلمات من سو يتعرف الطفل -

 . )النصر(

 يتعرف الطفل على المعنى اإلجمالي لسورة )النصر( . -

 يتعرف الطفل على بعض مناسك الحج . -

 يتعرف الطفل على مالبس الحاج في الحج . -

 يطبق الطفل بعض مناسك الحج في الصف .    -

 المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية
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