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Dates to Remember

Favorite Farm Animal 
Dress up Day
24th of January

Winter  1st Semester 
Break

27‐31 January 

Classroom News

Welcome back to the new year, hoping everyone
had a nice winter vacation.

During the month of January we will be learning all
about ‘Farm animals’.

We will be naming and recognizing common farm
animals. We will also be learning the sounds they
make, the food they eat and where the farm
animals live.

We will have fun singing animal songs, reading
stories and making animal crafts throughout the
month.

We will be neighing, mooing, baaing and clucking all
day long.



Shapes, Colors & 
Numbers 

Colors: Yellow 

Shape: Rectangle

Numbers: 1‐5

Letters: c, k

Happy Birthday to:
Nursery A

Adam Ahmed
Ali Seroor

Fatima Husain

Nursery B
A.Aziz Ali

Ammar Yasser
Mohamed Al Haidery
Salman Mahmood
Zahraa S.Salah

Nursery C

Songs & Nursery Rhymes

Old MacDonald had a farm,
5 little ducks,
Number songs,
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. 

Please make sure to label all winter clothes.

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

Thank you,
Nursery Teachers☺☺☺



  مملكة البحرين

  وزارة التربية والتعليم

  المدرسة األهلية

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

  

  

  

  

  

  الل

ب ، (( يتم تدريسها في شهر ينايرسالحروف التي 
  : ))ح ، ف

  التي سوف تدرس : المهارات والكفايات

 .الحرف يتعرف الطفل على  - 
 يذكر الطفل كلمات تبدأ بالحرف . - 

 الحرف . أنشودة ف الطفل علىيتعر - 

            . قصة الحرفيتعرف الطفل على  - 

 يكتب الطفل الحرف منقطاً بالطريقة الصحيحة  - 

 . حيوانات المزرعةيتعرف الطفل على  - 
 .      يتعرف الطفل على اللون (األصفر) - 

 . يتعرف الطفل على شكل (المستطيل) - 
 . )5،  4،  3،  2،  1مراجعة األعداد ( - 

 -  الواجبات المنزلية اختيارية وسترسل الواجبات كل يوم خميس من كل                
                                                                                         .  اسبوع

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

، الفلق ،  اإلخالص،  سورة الفاتحة، الطعام قبل دعاء ، دعاء الصباح (الرجاء ترديد  - 
                                                        . الطفل ليتمكن من حفظها مع الكوثر)

                  المالحظات اليوميةسيكون من خالل دفتر   ةــ للتواصل مع معلمة الماد
 أو اإلتصال المباشر على هاتف المدرسة بعد الدوام المدرسي لألطفال .

  معنا شكراً على تعاونكم

  :ع التي سيتم تدريسها في شهر يناير المواضي

  يردد الطفل ماسبق دراسته . - 
 . يتعرف الطفل على أركان اإلسالم - 
 .   يتعرف على عدد أركان اإلسالم - 

 . ألركان اإلسالميتعرف الطفل على مفهوم مبسط  - 
 ) .يردد الطفل (سورة الكوثر - 

يتعرف الطفل على معاني بعض الكلمات من سورة  - 
  . (الكوثر)

 . (الكوثر)يتعرف الطفل على المعنى اإلجمالي لسورة  - 
 . يتعرف الطفل على مفهوم الوضوء - 
    . يتعرف الطفل على كيفية الوضوء - 

 يتعرف الطفل على أوقات الوضوء . - 

 المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية
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