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Reach Level B   باللون األحمرالنشاطات 
 

 
 

 القصة اإلسبوعية 
 

Caperucita Roja 257-236 فحاتص 
 

 

 اإلستماع 
 : إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة •

https://safeYouTube.net/w/aMH7 
 

 الكتابة
الصوت  مع  رسمكفي  ءألشياتسميات  5قم بإضافة  .Caperuncita Rojoشخصيات قصة ل ةر صو إرسم  •

 . wolfلكلمة    Wعلى سبيل المثال:  الذي تبدأ بها الكلمة.
الصوت مع  رسمكفي  ءألشياتسميات  5. قم بإضافة The Wolf’s Story شخصيات قصةل ةر صو إرسم  •

 . grandmaلكلمة    Gعلى سبيل المثال: الذي تبدأ بها الكلمة.
 

 التحدث 
 .كرسمعلى كل التسميات التي كتبتها لهم  وإقرأحد أفراد عائلتك ك ألرسمر ـظهأ •
 القصتين. حصول شخصيات ومكان وزمانب أحد أفراد عائلتكأخبر  •

 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 

 

 باللون األصفرالنشاطات  
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://safeYouTube.net/w/aMH7 

 

 الكتابة
 مع رسمكفي  ءألشياتسميات  5قم بإضافة  .Caperuncita Rojo من قصة المفضل كجزءة لر صو إرسم  •

لب من طإ. في أسفل الرسم، capeلكلمة   Capقدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 
 الجملة: وإكمالطفلك كتابة 

My favorite part is ____________________because__________________________________.  

Example: My favorite part is when she saves her grandma because she was a hero. 

مع قدر ما  كرسمعلى تسميات  5قم بإضافة . yThe Wolf’s Stor من قصة المفضل كجزءة لر صو رسم إ •
طلب من طفلك  إ. في أسفل الرسم، boatلكلمة    Botيسمعه طفلك من األصوات. على سبيل المثال: 

  الجملة:وإكمال كتابة 
My favorite part is ____________________because__________________________________.  
Example: My favorite part is when the wolf escapes out the window because he didn’t do 
anything wrong.  

 التحدث 
 .كرسمعلى  التي كتبتها والكتابة ألحد أفراد عائلتك وأقرأ لهم كل التسميات تككتابأظهر  •
 ف عرفت ذلك؟ يكأم ال؟ و  اً جدن الذئب سيئًا تصدق. هل كاشخصيات من الأي ب أحد أفراد عائلتكأخبر  •

 

 النشاطات باللون األزرق  
 اإلستماع  

 إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:  •
https://safeYouTube.net/w/aMH7 

 

 الكتابة
مع قدر ما يسمعه طفلك من  كرسمى لعتسميات  5قم بإضافة  .ثرعجبتك أكأ صورة للقصة التي إرسم  •

 جمل عدةطلب من طفلك كتابة إفي أسفل الرسم، . Dresser for dresser األصوات. على سبيل المثال:
 ولماذا. ثره أكجبتعأ قصة  يأعن 

مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات. على ك رسمعلى تسميات  5قم بإضافة . لقصتينلة صور إرسم  •
تتشابه  كيفعن طلب من طفلك كتابة عدة جمل إفي أسفل الرسم،  .closetلكلمة    Clositسبيل المثال:

 ؟Caperuncita Rojo أم The Wolf ؟تعتقد كان يقول الحقيقة من القصتين وكيف تختلف.
 

   التحدث
 ك؟ لأم ال؟ كيف تعرف ذصة تصدق؟ هل كان الذئب سيئًا جدًا ات القيي من شخصأأحد أفراد عائلتك ر خبأ •
 ذكر لهم ثالثة أسباب.أكثر إ كعجبتلماذا أ  .أكثر جبتكعالقصتين أ  ي منأأحد أفراد عائلتك ر خبأ •
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