
 ولىللمرحلة األ ELD اإلنجليزية ةي اللغعلممت ل في البيت ة التعليمخط
 

Reach Level B   باللون األحمرالنشاطات 
 

 
 

 القصة اإلسبوعية 
 

I Face the Wind 93-76 فحات ص 

 

 

 اإلستماع 
 : إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://safeYouTube.net/w/Xb87 

 
 الكتابة
الذي تبدأ بها الصوت تسميات للرسومات في رسمك مع  5. قم بإضافة فسك في الرياحنلإرسم صورة  •

 . windلكلمة    Wعلى سبيل المثال:  الكلمة.
 5. قم بإضافة Cloudy with a Chance of Meatballsمن السماء في الكتاب شئ ما سقط لإرسم صورة  •

 . pancakeلكلمة    Pالصوت الذي تبدأ بها الكلمة. على سبيل المثال:تسميات للرسومات في رسمك مع 
 

 التحدث 
 ي الصورة.فكل التسميات التي كتبتها لهم  وإقرأحد أفراد عائلتك كتابتك ألر ـظهأ •
 ؟ تريد أن يسقط من السماء. لماذاام الذي عن الطع أحد أفراد عائلتكأخبر  •

 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://safeYouTube.net/w/Xb87 

 الكتابة
تسميات للرسومات في  5قم بإضافة  ؟رياح فيهإذا كان يومًا  لبسماذا ست .فسك في الرياحنلإرسم صورة  •

. في أسفل الرسم، blowلكلمة    Bloرسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 
   .________ The wind blowsالجملة: وإكمالأطلب من طفلك كتابة 

 .The wind blows leavesعلى سبيل المثال: 
 

 5قم بإضافة . Cloudy with a Chance of Meatballsمن السماء في الكتاب شئ ما سقط لإرسم صورة  •
لكلمة     Bloتسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 

blow الجملة:وإكمال . في أسفل الرسم، أطلب من طفلك كتابة  
I want ______________ to fall from the sky.     

 .A want cookies to fall from the skyعلى سبيل المثال: 
 التحدث 

والجملة التي كتبتها عن  ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورةأظهر كتابتك  •
 . الشخصية

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

 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع  

 لإلستماع إلى القصة: إضغط على الرابط أدناه  •
https://safeYouTube.net/w/Xb87 

 لكتابةا
تسميات للرسومات في  5قم بإضافة  ؟رياح فيهإذا كان يومًا  لبسماذا ست .فسك في الرياحنلصورة إرسم  •

في أسفل الرسم،   . blowلكلمة    Bloرسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 
، قل لماذا في الرياح. إذا كانوا ال يحبون الرياح اذا يعجبهم القيام بهمعن  جمل عدةأطلب من طفلك كتابة 

 قس الذي يحبونه.وما هو الط
 

 5قم بإضافة . Cloudy with a Chance of Meatballsمن السماء في الكتاب شئ ما سقط لصورة إرسم  •
لكلمة     Bloتسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 

blow . يريدون أن ، ماذا كانوا إذا كانوا في القصةفي أسفل الرسم، أطلب من طفلك كتابة عدة جمل عن
 . داء، والعشاءور، الغللفط  يسقط من السماء

 التحدث 
 .لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة وما كتبتهأظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأقرأ  •
 .تلفخ ت يفكو القصتين  كيف تتشابهأخبر أحد أفراد عائلتك  •

 

https://safeyoutube.net/w/Xb87
https://safeyoutube.net/w/Xb87
https://safeyoutube.net/w/Xb87

