خطة التعليم في البيت لمتعلمي اللغة اإلنجليزية  ELDللمرحلة األولى
النشاطات باللون األحمر

Reach Level B
اإلستماع

إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:

•

https://safeYouTube.net/w/Xb87

الكتابة
•

إرسم صورة لنفسك في الرياح .قم بإضافة  5تسميات للرسومات في رسمك مع الصوت الذي تبدأ بها

•

إرسم صورة لشئ ما سقط من السماء في الكتاب  .Cloudy with a Chance of Meatballsقم بإضافة 5

الكلمة .على سبيل المثال W :لكلمة .wind

تسميات للرسومات في رسمك مع الصوت الذي تبدأ بها الكلمة .على سبيل المثال P :لكلمة .pancake

القصة اإلسبوعية

 I Face the Windصفحات 93-76

الخطط اإلسبوعية
اإلثنين
إق أر القصة

الثالثاء
نشاط خاص باإلستماع

األربعاء
أعد قراءة القصة

الخميس
إختار نشاط  1خاص بالكتابة

التحدث
•

إختار نشاط  1خاص بالتحدث

أخبر أحد أفراد عائلتك عن الطعام الذي تريد أن يسقط من السماء .لماذا؟

•

اإلستماع
•

النشاطات باللون األصفر
إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:
https://safeYouTube.net/w/Xb87

الكتابة
إرسم صورة لنفسك في الرياح .ماذا ستلبس إذا كان يوماً فيه رياح؟ قم بإضافة  5تسميات للرسومات في

•

رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات .على سبيل المثال Blo :لكلمة  .blowفي أسفل الرسم،

أطلب من طفلك كتابة وإكمال الجملةThe wind blows ________. :
على سبيل المثالThe wind blows leaves. :

•

إرسم صورة لشئ ما سقط من السماء في الكتاب  .Cloudy with a Chance of Meatballsقم بإضافة 5
تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات .على سبيل المثال Blo :لكلمة

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

التحدث
•

على سبيل المثالA want cookies to fall from the sky. :

أظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأق أر لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة والجملة التي كتبتها عن
الشخصية.

•

أخبر أحد أفراد عائلتك أي من القصتين أعجبتك أكثر .أخبرهم عن سبب إعجابك بتلك القصة أكثر من

األخرى.

النشاطات باللون األزرق

اإلستماع
•

الجمعة

أظهـر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وإق أر لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة.

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

الكتابة
•

إرسم صورة لنفسك في الرياح .ماذا ستلبس إذا كان يوماً فيه رياح؟ قم بإضافة  5تسميات للرسومات في

رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات .على سبيل المثال Blo :لكلمة  .blowفي أسفل الرسم،

أطلب من طفلك كتابة عدة جمل عن ماذا يعجبهم القيام به في الرياح .إذا كانوا ال يحبون الرياح ،قل لماذا

وما هو الطقس الذي يحبونه.
•

إرسم صورة لشئ ما سقط من السماء في الكتاب  .Cloudy with a Chance of Meatballsقم بإضافة 5
تسميات للرسومات في رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات .على سبيل المثال Blo :لكلمة

 .blowفي أسفل الرسم ،أطلب من طفلك كتابة عدة جمل عن إذا كانوا في القصة ،ماذا كانوا يريدون أن

التحدث
•
•

يسقط من السماء للفطور ،الغداء ،والعشاء.

أظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأق أر لهم كل التسميات التي كتبتها في الصورة وما كتبته.

أخبر أحد أفراد عائلتك كيف تتشابه القصتين وكيف تختلف.

