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Dates to Remember

Teacher’s Day
5th Oct

Field trip
8, 9, 10th Oct

Healthy Week 
20th -24th Oct

Pink Day 21st Oct

Favorite fruits/veg dress 
up day

24th Oct

Classroom News

Dear Parents,

The children are settling nicely into the school
environment. They are becoming comfortable
with the classroom settings and their
surroundings and are enjoying our many
activities.

We will start our theme, ‘All About Me’ for the
month of October. We will talk and learn about
our family and friends, parts of our bodies,
emotions (happy, sad, angry, scared, and
surprised) favorite food and five senses.

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:  

Shape: 

Numbers: 1,2

Letters: s,a

Happy Birthday to:
Nursery A

Hasan Ali A. Jalil
Sara Ali

Nursery B
Amina S. Ahmed

Fatima Ali
Yusuf Ahmed

Nursery C
Mohamed Ahmed
Mohamed Jasim

Songs & Nursery Rhymes

Head shoulders knees and toes,
One little finger,

Do you like broccoli,
Shape songs,
Color songs,

Jolly phonics songs,
Well known nursery rhymes,

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. 

If you have any questions or concerns, please feel free to speak wi
th us.

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(2020-2019 أكتوبر لشهر)النشرة الشهرية 

 

 

 

 

 

 الل

،   ديتم تدريسها في شهر أكتوبر))س الحروف التي 

 س ، ر(( 

 التي سوف تدرس :  المهارات والكفايات

 .الحرف يتعرف الطفل على  -

 يذكر الطفل كلمات تبدأ بالحرف . -

 الحرف . أنشودة يتعرف الطفل على -

            . قصة الحرفيتعرف الطفل على  -

 ل الحرف منقطاً بالطريقة الصحيحةيكتب الطف -

 يتعرف الطفل على أجزاء جسمه . -

 الغذاء الصحي . يتعرف الطفل على -

 يتعرف الطفل على اللون األزرق .      -

 يتعرف الطفل على شكل الدائرة . -

 ( .2، 1يتعر ف الطفل على األرقام ) -

 . ( 2،  1يكتب الطفل األرقام )  -
 

                     

 

                                         العربية  ــ الرجاء احضار صورة شخصية للطفل لمادة اللغة

مع ضرورة كتابة اسم الطفل والمادة خلف الصورة )لمن لم يحضر( .                              

- التدريبات المنزلية إختيارية وسترسل كل يوم                                                  

                                                           .                         من كل اسبوع خميس

                                وسورة الفاتحة مع ودعاء الطعام الرجاء ترديد دعاء الصباح  -

                                                                                   . الطفل ليتمكن من حفظها

                           المالحظات اليومية ة سيكون من خالل دفتر ل مع معلمة المادــ للتواص 

 أو اإلتصال المباشر على هاتف المرسة بعد الدوام المدرسي لألطفال

 شكراً على تعاونكم معنا

 المواضيع التي سيتم تدريسها في شهرأكتوبر: 

أصبحنا وأصبح )) يردد الطفل دعاء الصباح -

 ، وال إله اإل هللا وحده ال شريك له، هلل الُملك 

 . ((وإليه النشور

 يردد الطفل سورة الفاتحة . -

    آداب الطعام .على  يتعرف الطفل -

يردد الطفل دعاء الطعام ))اللهم بارك لنا فيما  -

رزقتنا وقّنا عذاب النار ، بسم هللا الرحمن 

 . الرحيم((

 يتعرف الطفل على مخلوقات هللا سبحانه وتعالى  -

 يتعرف الطفل على ما صنعهُ اإلنسان . -

يميز الطفل بين المخلوقات الحيّة والمخلوقات  -

 الغير حيّة( . 
            يتعرف الطفل على آداب الرفق بالحيوان . -

 
 

 المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية
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