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Dates to Remember

Theme of the 
Month

“Insects and bugs”

Classroom News
Dear Parents
This month our theme is “Insects and Bugs”.
We will be reinforcing the theme by singing
well known nursery rhymes and through art
projects. We will study the various types of
insects and bugs noting their similarities
and differences (How many legs does an ant
have? Which insect have wings? What color
is a ladybird?). As a part of this theme the
children will be exploring and learning
about different insects, whenever they fly
or crawl and where to find them. We will be
learning the names and how to recognize
the most popular insects, for example:
ladybird, spider, bee, beetle, ant and many
more. Children will also imitate bug’s
movements (crawling, creeping, marching).
We will continue working on your child’s
personal, social, emotional and
communication skills.

3rd ‐7th March‐
The World Book Week‐
Book Fair

7th March‐
Favorite Book Character 
Day‐ Dress up day

21st  February
‐Mother’s Day

28th‐Insect Dress up Day



Shapes, Colors & 
Numbers 

Happy Birthday to:

Nursery A:
Husain Nasser
Ruba Yusuf

Nursery B:
Abdulaziz Basem

Fajer Sadeq

Nursery C:
Hasan Mohamed

Songs & Nursery Rhymes

“Incy Wincy spider”

“The ants go marching one by one”

“Baby Bumble Bee”

“The tiny caterpillar”

“Very hungry caterpillar”

“Very busy spider”

Reminders

Colors:
New color‐ “Pink”
Shapes:
New shape‐ “Heart”
Numbers:
New number‐ 7 
Review numbers from 1‐6
with following‐counting, 
sorting and matching 
activities. Counting orally 
from 1‐10.
Letters:
New letters‐ “Rr”, “Mm”

• Please ensure your child bring water 
to school daily.

• Healthy snacks are encouraged. No 
chips, sweets or chocolates are 

allowed please.
• Please ensure school bags contain a 

change of clothes in case of any 
accidents.

• For children wearing nappies please 
ensure you put some nappies in bags.

• Please write your child’s name on the 
inner tag of the jacket, hats, scarfs…

Thank you



  مملكة البحرين

  وزارة التربية والتعليم

  المدرسة األهلية

  لمرحلة الحضانة لمادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية م)2020-2019مارس  لشهر(لنشرة الشهرية ا 

  

  

  

  

  

  

  الل

ش ، ( يتم تدريسها في شهر مارسسالحروف التي 
  : ))تهـ ، ق ، 

  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  - 
 . الحشراتيتعرف الطفل على  - 
 .      )يتعرف الطفل على اللون (الوردي - 

 . )يتعرف الطفل على شكل (قلب - 
   . )9،  8( يتعرف الطفل على األرقام - 

          ) .9،  8يكتب الطفل األرقام ( - 

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

 ــ الرجاء احضار كتاب (التمرينات واألنشطة) يوم األحد من كل اسبوع                            
  . األنشطة داخل الصفوذلك ليتمكن الطفل من استخدامه أثناء تطبيق بعض 

سورة ،  سورة الفاتحةدعاء النوم ، ، الطعام قبل دعاء ، دعاء الصباح (الرجاء ترديد  ــ 
الطفل  مع )، سورة العصر ، األذان ، سورة الفيل الكوثرسورة الفلق ،  سورة  ، اإلخالص

                                                                                       . ليتمكن من حفظها
                             المالحظات اليوميةسيكون من خالل دفتر   ةــ للتواصل مع معلمة الماد

. سة بعد الدوام المدرسي لألطفالردالم المباشر على هاتفأو اإلتصال   

  معنا عاونكمشكراً على ت

  : ع التي سيتم تدريسها في شهر مارسالمواضي

  دراسته .يردد الطفل ماسبق  - 
 يتعرف الطفل على مفهوم (الصدق) .    - 

 قصة (الصدق) . يتعرف الطفل على - 

يتعرف الطفل على أهمية (الصدق) في حياة اإلنسان  - 
   وفي اإلسالم . 

 يتعرف الطفل على سيرة النبي محمد (ص) .   - 

 الطفل أنشودة النبي محمد (ص) . رددي - 

 يردد الطفل (سورة العصر) .    - 

 يتعرف الطفل على معاني بعض الكلمات من سورة - 
 العصر .

 يتعرف الطفل على المعنى اإلجمالي لسورة العصر .    - 

يتعرف الطفل على آداب النوم .                               - 
) . يردد-  الطفل دعاء النوم (أمسينا وأمسى الُملك 

المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية
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