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My Little World
This term in Crèche the children will begin to name different 
body parts, in particular their facial features. The teachers 
will talk to the children about differences such as eye, hair 
and skin colour. The children will begin to link the facial 
features to the senses of touch, sight, smell, sound and 
taste. They will then use their senses to explore different 
environments around the school. 

The children will also have the opportunity to think about 
their families, people who are special to them and the 
different countries they are from. We will then celebrate this 
during International Day. We will continue to share weekly 
photographs of the children engaged in activities. Please 
share them with your children and encourage them to talk 
to you about their week. 

Personal, Social and Emotional Development

• The children may begin to interact with familiar adults and 
other children in their play. For example, handing them a toy.

• Teachers will provide a variety of different activities 
and experiences and support children to investigate and 
interact with these.

• The children will continue to explore different areas of the 
school environment and teachers will motivate them to try 
new things.

• Teachers will use positive encouragement to help children 
understand the class boundaries and routines.

Physical Development

• The children will practise safely walking up and down a 
small set of steps holding the rail and the hand of an adult.

• Teachers will encourage children to take part in sensory 
experiences such as making marks in paint, paste or flour.

• They will be supported to explore different play equipment 
and apparatus in the indoor and outdoor play areas.

• Children may begin to show a desire to help with nappy 
changing or dressing and undressing themselves. 

Communication and Language

• The children will listen to simple songs and stories related 
to themselves and familiar adults. For example, Parts of the 
Face Song or This is a Happy Face.

• They may begin to follow along with the actions by 
copying an adult.

• Teachers will encourage the children to link sounds to 
familiar objects/toys and begin to use these sounds in their 
play. For example, ‘brrm’ for a toy car.

• Children may begin to use simple words to communicate 
their wants and needs. For example, “Water”, “Car” or 
“Up”.  

www.tsk.edu.kw



عالمي الصغير
أجــزاء  أســماء  علــى  التعــرف  فــي  األطفــال  الفصــل، ســيبدأ  هــذا  خــال 
ســيتحدث  حيــث  وجوههــم،  مامــح  ســيما  ال  الجســم،  مــن  مختلفــة 
المعلمــون معهــم عــن االختافــات مثــل لــون العيــن والشــعر والبشــرة.

كمــا ســيبدأ األطفــال فــي ربــط مامــح الوجــه بحــواس اللمــس والنظــر 
حواســهم  سيســتخدمون  ذلــك،  وبعــد  والتــذوق.  والســمع  والشــم 

المدرســة. فــي  مختلفــة  بيئــات  الستكشــاف 

ســيحظى األطفــال أيضــًا بفرصــة التفكيــر فــي عائاتهــم، واألشــخاص 
ثــم  إليهــا.  ينتمــون  التــي  المختلفــة  والبلــدان  لهــم،  بالنســبة  المميزيــن 

الدولــي. اليــوم  خــال  بذلــك  نحتفــل 

سنســتمر فــي مشــاركة أوليــاء األمــور صــور األطفــال خــال األنشــطة، 
كل أســبوع، ونرجــو منكــم اســتعراضها معهــم وتشــجيعهم علــى التحــدث 

إليكــم عــن نشــاطهم األســبوعي.

التنمية الشخصية واالجتماعية والعاطفية

يبــدأ األطفــال فــي التفاعــل مــع األشــخاص  • فــي هــذه المرحلــة، قــد 
الكبــار المعروفيــن بالنســبة لهــم، واألطفــال الذيــن يلعبــون معهــم مــن 

خــال مشــاركتهم فــي تبــادل األلعــاب.

والخبــرات  األنشــطة  مــن  متنوعــة  مجموعــة  المعلمــون  ســيوفر   •
معهــا. للتفاعــل  األطفــال  ويدعمــون  المختلفــة، 

• سيواصل األطفال استكشاف مناطق مختلفة من البيئة المدرسية، 
وسيتم تحفيزهم لتجربة أشياء جديدة.

• سيســتخدم المعلمــون التشــجيع اإليجابــي لمســاعدة األطفــال علــى 
فهــم حــدود الصــف وقواعــده.

التنمية البدنية

• ســوف يتــدرب األطفــال علــى الصعــود والنــزول بأمــان علــى مجموعــة 
صغيــرة مــن الدرجــات، مــن خــال اإلمســاك بالحاجــز الجانبــي ويــد شــخص 

بالــغ.

• سيشــجع المعلمــون األطفــال علــى المشــاركة فــي التجــارب الحســية، 
مثــل وضــع العامــات بواســطة الطــاء أو المعجــون أو الدقيــق.

• ســيتم دعمهــم الستكشــاف معــدات وأجهــزة اللعــب المختلفــة، فــي 
المناطــق الداخليــة والخارجيــة.

• قــد يبــدأ األطفــال فــي إظهــار الرغبــة فــي المســاعدة بتغييــر الحفــاض، 
أو ارتــداء وخلــع مابســهم.

التواصل واللغة

• سيســتمع األطفــال إلــى األغانــي والقصــص الصغيــرة المرتبطــة بهــم 
وباألشــخاص البالغيــن المعروفيــن بالنســبة لهــم. 

.)Parts of the Face Song - This is a Happy Face مثل(

• قــد يبــدأون فــي القيــام بأفعــال وحــركات مــن خــال تقليــد األشــخاص 
الكبــار.

• سيشــجع المعلمــون األطفــال علــى ربــط األصــوات بأشــياء أو ألعــاب 
)مثــل  لعبهــم.  فــي  األصــوات  هــذه  اســتخدام  فــي  والبــدء  مألوفــة، 

لعبــة(. لســيارة   `brrm´

• قــد يبــدأ األطفــال فــي اســتخدام كلمــات بســيطة للتعبيــر عــن رغباتهــم 
واحتياجاتهــم. )مثــل مــاء أو ســيارة أو أعلــى(.
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