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Dates to Remember

12th February, 2019
Bahrain Sports Day

28th February, 2019
Jungle Dress Up Day

Classroom News
Theme: Jungle Animals

We are  excited to come back to school for Term 2. 
We started the term off with a new theme, Zoo and 
Jungle Animals.

This month we will be discussing and learning 
about the various animals that can be found in the 
jungle. 

We will be learning the names and the special 
features of the favorite animals (i.e. how many legs 
does a tiger have? What color is an elephant?) and 
the noises they make, so be prepared for some 
ROARING! 

We will also study the various types of animals 
noting their similarities and differences .

(i.e. Which animal has a pattern? Which 
animal is taller?).



Shapes, Colors & 
Numbers 

Colors: green 

Shape: Oval

Numbers: 6,7

Letters: r,m,d

Happy Birthday to:

Nursery A
Ali Jassim

Nursery B
Abdulla Ahmed

Fatima Mahmood

Nursery C
Ali A.Rasool

Songs & Nursery Rhymes

♪ Walking in the Jungle

♪ Down in the Jungle

♪ The Animal Boogie

• Please ensure that your child brings water to school on a
daily basis.

• Please ensure your child gets to bed at a reasonable hour
so he/she is ready to learn when they get to school.

• Drop off and collect your child promptly each day.

• Provide your child with opportunities to practice their
pencil control.

• Help your child to be independent in attending his/her
bathroom needs.

• 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.

• Now that the weather is cooler, the children
are going to play in the outdoor play area,
please make sure that your child wears
the school jacket every day.

Thank you, Nursery Teachers 

Reminders and Tips for Home



  مملكة البحرين

  وزارة التربية والتعليم

  المدرسة األهلية

  لمرحلة الحضانة لمادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية م)2020ــ 2019 فبراير لشهر(النشرة الشهرية 

  

  

  

  

  

  الل

،  ط(( يتم تدريسها في شهر فبرايرسالحروف التي 
  : ))ص ، م،  و

  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  - 

 . حيوانات الغابةيتعرف الطفل على  - 
 .      )يتعرف الطفل على اللون (البرتقالي - 

 . )يتعرف الطفل على شكل (البيضاوي - 
           . )7،  6( يتعرف الطفل على األرقام - 

 ) .7،  6ــ يكتب الطفل األرقام (

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

                                           

                            األنشطة) يوم األحد من كل اسبوعــ الرجاء احضار كتاب (التمرينات و 
  . وذلك ليتمكن الطفل من استخدامه أثناء تطبيق بعض األنشطة داخل الصف

                  ، اإلخالص،  سورة الفاتحة، الطعام قبل دعاء ، دعاء الصباح (الرجاء ترديد  ــ 
                            . الطفل ليتمكن من حفظها مع )، األذان ، سورة الفيل الفلق ، الكوثر   
                            المالحظات اليوميةسيكون من خالل دفتر   ةــ للتواصل مع معلمة الماد 
. سة بعد الدوام المدرسي لألطفالردالم المباشر على هاتفأو اإلتصال    

  معنا شكراً على تعاونكم

  : رع التي سيتم تدريسها في شهر فبرايالمواضي

  يردد الطفل ماسبق دراسته . - 
 يردد الطفل األذان . - 

 يتعرف الطفل على معنى مبسط لكلمات األذان . - 

 يتعرف الطفل على وقت األذان . - 

 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 .

 يردد الطفل (سورة الفيل) . - 

 يتعرف الطفل على معاني بعض الكلمات من سورة  - 
 الفيل .

 يتعرف الطفل على المعنى اإلجمالي لسورة الفيل .-

المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية
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