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Reach Level B   باللون األحمرالنشاطات 
 

 
 

 القصة اإلسبوعية 
 

Slither, Slide, Hop and Run 57-44  فحاتص 

 

 

 اإلستماع 
 : إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://www.uniteforliteracy.com/unite/animals/book?BookId=1282 

 الكتابة
تسميات  5. قم بإضافة Slither, Slide, Hop and Runحيوانين أو أكثر من إرسم صورة لـإرسم صورة  •

 . Alligatorلكلمة    Aعلى سبيل المثال:  الذي تبدأ بها الكلمة.الصوت للرسومات في رسمك مع 
تسميات للرسومات في  5قم بإضافة . Who Walked Hereر من حيوانين أو أكثصورة لـإرسم صورة  •

 .batلكلمة    Bعلى سبيل المثال: الصوت الذي تبدأ بها الكلمة.رسمك مع 
 التحدث 

 ي الصورة.فكل التسميات التي كتبتها لهم  وإقرأحد أفراد عائلتك كتابتك ألر ـظهأ •
  Who Walkedو Slither, Slide, Hop and Runفي القصتين  اتنحيواإسم كل ال أحد أفراد عائلتكأخبر  •

Here . 

 الخطط اإلسبوعية 
 

   اإلثنين
 قصة ال إقرأ
 

 الثالثاء
 باإلستماع نشاط خاص 

 
 األربعاء
 ة قص الأعد قراءة 

 
 الخميس

 خاص بالكتابة 1إختار نشاط 
 

 الجمعة
 خاص بالتحدث  1إختار نشاط 

 

 النشاطات باللون األصفر 
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://www.uniteforliteracy.com/unite/animals/book?BookId=1282 

 الكتابة
تسميات للرسومات في  5. قم بإضافة Slither, Slide, Hop and Runمن  أو اكثر حيوانينإرسم صورة لـ •

. في أسفل الرسم،  beakلكلمة    Bekرسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 
 .An Eagle can flyعلى سبيل المثال:  .________ A snake canالجملة:  وإكمالأطلب من طفلك كتابة 

 

تسميات للرسومات في رسمك مع  5. قم بإضافة Who Walked Here حيوانين أو أكثر منإرسم صورة ل •
. في أسفل الرسم، أطلب من beakلكلمة    Bekقدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 

  الجملة:وإكمال طفلك كتابة 
A bear has ________.   :على سبيل المثالA bear has paws to dig. 

 التحدث 
والجملة التي كتبتها عن  أظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة •

 . الشخصية
أكثر من  إعجابك بتلك القصة خبرهم عن سببأأعجبتك أكثر.  القصتينأي من أخبر أحد أفراد عائلتك  •

 .األخرى 
 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://www.uniteforliteracy.com/unite/animals/book?BookId=1282 

 الكتابة
تسميات للرسومات في  5. قم بإضافة Slither, Slide, Hop and Runمن  أو اكثر حيوانينصورة لـإرسم  •

. في أسفل الرسم،  beakلكلمة    Bekسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: رسمك مع قدر ما ي
 .ةمختلفال الحيوانات تتحركعن كيف  جمل عدةأطلب من طفلك كتابة 

 

تسميات للرسومات في رسمك مع  5. قم بإضافة Who Walked Here حيوانين أو أكثر منلإرسم صورة  •
في أسفل الرسم، أطلب من . beakلكلمة    Bekقدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 

 .وكيف تتشابه ةمختلف Who Walked Hereفي  الحيوانات تطفلك كتابة عدة جمل عن كيف كان
 التحدث 
 .التسميات التي كتبتها في الصورة وما كتبتهأظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل  •
 .تلفخ ت يفكو القصتين  كيف تتشابهأخبر أحد أفراد عائلتك  •
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