
 ولىللمرحلة األ ELD اإلنجليزية ةي اللغعلممت ل في البيت ة التعليمخط
 

Reach Level B   باللون األحمرالنشاطات 
 

 
 

 القصة اإلسبوعية 
 

A Year for Kiko 125-108 فحاتص 

 

 

 اإلستماع 
 : إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://safeYouTube.net/w/dR87 

 
 الكتابة
ك في ذل ماذا ستلبس  .(فالخري، أو في)الشتاء، الربيع، الص موسمك المفضلفسك في نلإرسم صورة  •

على سبيل المثال:  الذي تبدأ بها الكلمة.الصوت تسميات للرسومات في رسمك مع  5قم بإضافة  ؟موسمال
W     لكلمةwind. 

تسميات للرسومات في  5. قم بإضافة في الربيع يام به اآلنقال ودتما لإرسم صورة ؟ اليح ما هو الموسم ال •
 . sunلكلمة    Sالصوت الذي تبدأ بها الكلمة. على سبيل المثال:رسمك مع 

 
 التحدث 

 ي الصورة.فكل التسميات التي كتبتها لهم  وإقرأحد أفراد عائلتك كتابتك ألر ـظهأ •
 فيه.  لدت  و  ذي  شهر والموسم ال عن ال أحد أفراد عائلتك إسال •

 الخطط اإلسبوعية 
 

   اإلثنين
 قصة ال إقرأ

 
 الثالثاء

 نشاط خاص باإلستماع 
 

 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/dR87 

 الكتابة
ك في ذل ماذا ستلبس  .(فالخري، أو في)الشتاء، الربيع، الص موسمك المفضلفسك في نلإرسم صورة  •

تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل  5قم بإضافة  ؟موسمال
 الجملة: وإكمال. في أسفل الرسم، أطلب من طفلك كتابة blowلكلمة    Bloالمثال: 

My favorite season is _______________because___________________________________.   
  .My favorite season is summer because I like to swimعلى سبيل المثال: 

 

تسميات للرسومات في  5قم بإضافة  .في الربيع يام به اآلنقال ودتما لإرسم صورة ؟ اليح ما هو الموسم ال •
. في أسفل الرسم، blowلكلمة    Bloرسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 

  الجملة:وإكمال أطلب من طفلك كتابة 
It is ______________________. In the spring I like to _______________________________ 

  .It is spring. In the spring I like to play in the rainعلى سبيل المثال: 

 
 التحدث 

 .والجملة التي كتبتها أظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة •
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://safeYouTube.net/w/dR87 

 الكتابة
ك في ذل ماذا ستلبس  .(فالخري، أو في)الشتاء، الربيع، الص موسمك المفضلفسك في نلإرسم صورة  •

تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل  5قم بإضافة  ؟موسمال
 اذا يعجبهم القيام بهمعن  جمل عدةفي أسفل الرسم، أطلب من طفلك كتابة  . blowلكلمة    Bloالمثال: 

 ، قل لماذا وما هو الطقس الذي يحبونه.. إذا كانوا ال يحبون الرياحموسمهم المفضلفي 
 

تسميات للرسومات في  5قم بإضافة  .في الربيع يام به اآلنقال ودتما لإرسم صورة ؟ اليح ما هو الموسم ال •
في أسفل الرسم،  .blowلكلمة    Bloرسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 

 ع.يام به في الربيلقاد و يذا ماأطلب من طفلك كتابة عدة جمل عن 
 التحدث 
 .ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة وما كتبتهأظهر كتابتك  •
 .قل لهم لماذا وددت تلك القصة أكثر .وددتها أكثرأية قصة أخبر أحد أفراد عائلتك  •
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