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/aMH7

الكتابة
•

إرسم صورة لشخصيات قصة  .Caperuncita Rojoقم بإضافة  5تسميات ألشياء في رسمك مع الصوت

•

إرسم صورة لشخصيات قصة  .The Wolf’s Storyقم بإضافة  5تسميات ألشياء في رسمك مع الصوت

الذي تبدأ بها الكلمة .على سبيل المثال W :لكلمة .wolf

الذي تبدأ بها الكلمة .على سبيل المثال G :لكلمة .grandma

القصة اإلسبوعية

 Caperucita Rojaصفحات 257-236

الخطط اإلسبوعية
اإلثنين
إق أر القصة

التحدث
أظهـر رسمك ألحد أفراد عائلتك وإق أر لهم كل التسميات التي كتبتها على رسمك.

•

أخبر أحد أفراد عائلتك بشخصيات ومكان وزمان حصول القصتين.

•

النشاطات باللون األصفر

اإلستماع

إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:

•

https://safeYouTube.net/w/aMH7

الكتابة
إرسم صورة لجزءك المفضل من قصة  .Caperuncita Rojoقم بإضافة  5تسميات ألشياء في رسمك مع

•

قدر ما يسمعه طفلك من األصوات .على سبيل المثال Cap :لكلمة  .capeفي أسفل الرسم ،إطلب من

طفلك كتابة وإكمال الجملة:

الثالثاء
نشاط خاص باإلستماع

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

إرسم صورة لجزءك المفضل من قصة  .The Wolf’s Storyقم بإضافة  5تسميات على رسمك مع قدر ما

•

يسمعه طفلك من األصوات .على سبيل المثال Bot :لكلمة  .boatفي أسفل الرسم ،إطلب من طفلك

كتابة وإكمال الجملة:

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

األربعاء
أعد قراءة القصة

التحدث
•
•

الخميس
إختار نشاط  1خاص بالكتابة

اإلستماع
•

أظهر كتابتك ألحد أفراد عائلتك وأق أر لهم كل التسميات والكتابة التي كتبتها على رسمك.

أخبر أحد أفراد عائلتك بأي من الشخصيات تصدق .هل كان الذئب سيئاً جداً أم ال؟ وكيف عرفت ذلك؟

النشاطات باللون األزرق
إضغط على الرابط أدناه لإلستماع إلى القصة:
https://safeYouTube.net/w/aMH7

الجمعة

الكتابة
•

إختار نشاط  1خاص بالتحدث

إرسم صورة للقصة التي أعجبتك أكثر .قم بإضافة  5تسميات على رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من

األصوات .على سبيل المثال .Dresser for dresser :في أسفل الرسم ،إطلب من طفلك كتابة عدة جمل

عن أي قصة أعجبته أكثر ولماذا.
•

إرسم صورة للقصتين .قم بإضافة  5تسميات على رسمك مع قدر ما يسمعه طفلك من األصوات .على

سبيل المثال Closit :لكلمة  .closetفي أسفل الرسم ،إطلب من طفلك كتابة عدة جمل عن كيف تتشابه

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

التحدث
•
•

أخبر أحد أفراد عائلتك أي من شخصيات القصة تصدق؟ هل كان الذئب سيئاً جداً أم ال؟ كيف تعرف ذلك؟
أخبر أحد أفراد عائلتك أي من القصتين أعجبتك أكثر .لماذا أعجبتك أكثر إذكر لهم ثالثة أسباب.

