
 ولىللمرحلة األ ELD اإلنجليزية ةي اللغعلممت ل في البيت ة التعليمخط
 

Reach Level B   باللون األحمرالنشاطات 
 

 
 

 القصة اإلسبوعية 
 

A New Old Tune 189-176  فحاتص 

 

 

 اإلستماع 
 : إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://safeYouTube.net/w/rdH7 

 الكتابة
تسميات  5قم بإضافة  .تستخدمهماذا بالشئ وأرني  كذلإرسم صورة ل يتك.بي فعن شئ قديم  إبحث •

 .lightلكلمة    Lعلى سبيل المثال:  الذي تبدأ بها الكلمة.الصوت للرسومات في رسمك مع 
. والذي تستخدمه يوميا   Have You Thanked an Inventor Todayإلختراع من القصة إرسم صورة  •

لكلمة    Cالصوت الذي تبدأ بها الكلمة. على سبيل المثال:تسميات للرسومات في رسمك مع  5قم بإضافة 
clock. 

 
 التحدث 

 ي الصورة.فكل التسميات التي كتبتها لهم  وإقرأحد أفراد عائلتك كتابتك ألر ـظهأ •
 .ذا يستخدممابك ما هو و إسأل والديأشياء قديمة في بيتكم. عن وإبحث  عائلتكمع ث قم بعملية للبح 

 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/rdH7 

 الكتابة
تسميات  5قم بإضافة  .تستخدمهماذا بالشئ وأرني  كذلإرسم صورة ل يتك.بي فعن شئ قديم  إبحث •

. في boatلكلمة    Botللرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 
 الجملة: وإكماللب من طفلك كتابة طإ أسفل الرسم، 

I found an old ________ and it is used for__________. Example: I found an old watch and it is 
used to tell the time.  

. والذي تستخدمه يوميا   Have You Thanked an Inventor Todayإلختراع من القصة إرسم صورة  •
تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال:  5قم بإضافة 

Bot    لكلمةboat ،الجملة:وإكمال طلب من طفلك كتابة إ. في أسفل الرسم  
I use a _________________________ it helps me __________________________________. 
Example: I use a clock it helps me get ready for school.  

 التحدث 
 . التي كتبتها في الصورة والكتابة أظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات •
رهم ما هي لعبتك بوأخ به عندما كانوا صغارا   كانوا يحبون اللعبشئ ما عن أحد أفراد عائلتك  ألإس •

 . المفضلة
 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://safeYouTube.net/w/rdH7 

 الكتابة
تسميات  5قم بإضافة  .تستخدمهماذا بالشئ وأرني  كذلإرسم صورة ل يتك.بي فعن شئ قديم  إبحث •

  . phoneلكلمة     fonللرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 
ي هالبيت ومابها و تدج و التي  ديمةقشياء العن األ جمل عدةطلب من طفلك كتابة إفي أسفل الرسم، 

 . ت هذا الشئاإستخدام
 

. والذي تستخدمه يوميا   Have You Thanked an Inventor Todayإلختراع من القصة إرسم صورة  •
تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل  5بإضافة  قم

هذه   تساعدنا كيفطلب من طفلك كتابة عدة جمل عن إفي أسفل الرسم،  .clockلكلمة     Clokالمثال:
 .ختراعاتاإل

 التحدث 
 .أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة وما كتبتهأظهر كتابتك ألحد  •
كيف يختلف هذا أو   .ياء التي كانوا يستخدمونها عندما كانوا صغارا  اإلشعن أحد أفراد عائلتك  تحدث مع •

 ما تستخدمه أنت.ع يشبه
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