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Dates to Remember

4th December‐
Traditional Bahraini 
clothing Dress up Day
Fashion Show Parade

12th‐Bahrain National 
Day celebration‐

activities and games 
related to Bahrain

16th December ‐1st

January–Winter Break

2nd January‐First day of 
school

Classroom News

Welcome to the last month of the year 2018,
how quickly the time has passed! Last month
the children really enjoyed the “Growing”
theme, especially planting and watering their
plants.
Our December Theme is “All about Bahrain”
as we are celebrating Bahrain National Day.
We will be talking a lot about Bahrain‐
culture, famous places, people, traditional
dresses, food, plants, animal etc.
We will be doing a lots of art and craft
activities such as Bahrain map collage,
Bahrain flag, palm trees, camels, people…
An activity to do at home is to look at
different magazines and newspapers and cut

out pictures with anything related to
Bahrain (Bahrain map , flag, people,
famous places, food, plants,
animals …) ‐ then send it to class so
we can used them for our display
boards and projects.



Shapes, Colors & 
Numbers

Letters‐Cc, Kk

Numbers‐4, 5

Count orally from 1‐10

Color‐White

Shape‐Triangle

Happy Birthday to:

Nursery A‐
Ali Al Eskafi
Fares Salman

Nursery B‐

Nursery C‐
Ali Mahmood
Ali thamer

Songs & Nursery Rhymes

Nursery rhymes/ Circle time songs/ Good 
morning songs

This month we are celebrating National Day 
– we will learn National Anthem

Our stories this month will be:
‐Kingdom of Bahrain

And stories chosen by children in the class. 
They can also bring and share
their favorite story from home.  

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.

To celebrate Traditional Bahraini Clothing 
Dress up day 4th December  the children may 
come dressed in national dress. Parents are 
asked to send in a plate of healthy food to 

share in the class that day.  

Thank you and wishing you a 
great winter break.

Reminders



  مملكة البحرين

  وزارة التربية والتعليم

  المدرسة األهلية

  لمرحلة الحضانة لمادة اللغة العربية والتربية اإلسالمية م)2019- 2018 ديسمبر لشهر(النشرة الشهرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الل

ها في شهر سيتدر سيتمالتي  المهارات والكفايات
  : ديسمبر

يتعرف الطفل على اسم ملك مملكة البحرين وولي ــ 
                                   . العهد ورئيس الوزراء

           .  يردد الطفل النشيد الوطني لمملكة البحرينــ 
يذكر الطفل لون علم مملكة البحرين وعدد المثلثات ــ 

                                                   .   في العلم
           . يتعرف الطفل على المالبس الشعبية القديمةــ 
         . يتعرف الطفل على األكالت الشعبية القديمةــ 
                  .    بيضيتعرف الطفل على اللون األــ 
                       . يتعرف الطفل على شكل المثلثــ 

                         ) .5( ف الطفل على الرقمــ يتعر

 . )5( يكتب الطفل الرقمــ 

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

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

 والفلق)  واإلخالص وسورة الفاتحةالطعام  قبل ودعاءدعاء الصباح (الرجاء ترديد  - 
                                                                  . الطفل ليتمكن من حفظها مع

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

  معنا شكراً على تعاونكم

  :ديسمبر  المواضيع التي سيتم تدريسها في شهر

ــ يردد الطفل ما سبق دراسته (دعاء الصباح ، دعاء قبل 
الطعام ، سورة الفاتحة ، سورة اإلخالص) .                  

 ) .رة الفلقيردد الطفل (سوــ 

  عاني بعض الكلمات من سورةيتعرف الطفل على مــ 
  . (الفلق)

 . لى المعنى اإلجمالي لسورة (الفلق)يتعرف الطفل عــ 

 المالحظات

 التربية اإلسالمية اللغة العربية

البحرين وكل عام وأنتم بخير  قسم اللغة العربية والتربية اإلسالمية يهنئكم بالعيد الوطني المجيد لمملكة
.ودامت أفراحك يا وطني   
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