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2-1 ESL at Home K-2 Weeks

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

اكتب كلمة تبدأ بكل حرف استخدم فرشاة أسنان
ضا تلفزيونيًا أو استخدم أشياء في منزلك
شاهد عر ً
ماذا تشبه؟ استخدم مرآة من األحرف االنجليزية .لقياس  5أشياء في
الختراع شيء ما.
فيل ًما.
منزلك.
مثال:
لرسم وتسمية نفسك.
قائمة:
توضيح ذلك وتسميته.
● عنوان
A: apple
● لشخصيات
B: boy
● ضبط
● البداية
● الوسط
● النهاية

االثنين

الثالثاء

ابحث عن  10أشياء ثقيلة.
ارسمها أو اكتب قائمة.

كومة علب وصناديق
إلنشاء برج.

ابحث عن  10أشياء
حمراء.

ارسمها أو اكتب قائمة.
ابحث عن  10أشياء
ناعمة.
ارسمها أو اكتب قائمة.
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األربعاء

الخميس
اكتب قصيدة باستخدام
اسمك.

اكتب رسالة لشخص ما ،
قف للخلف وأرمي وسادة ثم اكتبها للخلف.اطلب
منهم معرفة ذلك!
صغيرة إلسقاطها.
مثال:
I love you
uoy evol I

مثال:
R: Really fun
O: Outgoing
Y: yellow hair

الجمعة
شاهد برنامجين تلفزيونيين
أو فيلمين واختر شخصين.
ارسم كارتون يلتقيان.

ESL at Home K-2 Weeks 3-4
استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة .قم بعمل واحد كل يوم!

االثنين

اقرأ كتابًا لعائلتك .أخذ
دور إلعادة سرد القصة

االثنين

الثالثاء

ابحث عن الطعام في
إنشاء مخطط.
منزلك ،مثل البسكويت أو
اصنع قائمة من
اذهب الى الخارج  .أخبر
زجاجات المياه.
المعاكسات ،مثل الكبيرة
أي شخص بما تراه  ،اختر حيوانًا.ارسم وسمي
اكتب أو ارسم مشكلة
والصغيرة  ،نعم وال.
تسمع  ،تفكر  ،تشعر  ،كل أجزاء جسمه .اكتب
قصة الرياضيات.
كيف تتحرك.
وتشم.
عمر لديه  6بسكويتات.
نيفيا أكلت ثالثة .كم
المتبقي؟

الثالثاء

إنشاء أشكال الظل على استخدم البسكويت أو
الحائط.كم عدد األشكال الحلوى لكتابة الكلمات
المختلفة التي يمكنك التي تجدها في منزلك.
صنعها بيديك؟
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األربعاء

الخميس

الجمعة

األربعاء

الخميس

الجمعة

استخدم الطعام في منزلك
قم بنزهة في حيك.استخدم قم بفرز مالبسك أو
ألعابك بترتيب قوس قزح .إلنشاء قائمة باألسعار.
العصي واألوراق
والصخور لتكوين
مثال:
رتب مالبسك أو ألعابك
الكلمات.
بالترتيب  ،من األكبر إلى
الحليب =  2.00دوالر
األصغر.
الموز =  3.00دوالر
اآليس كريم = 1.00
دوالر

ESL at Home 3-5 Weeks 1-2
استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة .قم بعمل واحد كل يوم!

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

اختر شيئًا في منزلك
الستخدامه كأداة
اختر أي برنامج تلفزيوني أو استخدم األشياء التي اكتب رسالة إلى معلمك ابحث عن شيء في
يمكنك العثور عليها في حول ما فعلته اليوم .منزلك يبدأ بكل حرف قياس،مثل زجاجة ماء
فيلم.
أو ملعقة .قم بقياس 10
من اإلنجليزية.
استخدم كلمات مثل:
منزلك البتكار شيء
اكتب العنوان والشخصيات
أشياء بهذه األداة وقم
مثال:
جديد .توضيح وتسميتهfirst, next, then, .
واإلعداد البداية والوسط
بعمل قائمة.
A: airplane toy
اكتب عن كيفية استخدام last, and finally
والنهاية.
مثال:
B: bread
هذا االختراع لحل
سريري بطول 12
مشكلة.
زجاجة ماء.

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

إنشاء مطاردة زبال اكتب قصائد لوصف كل فكر في شخصين من
لف ثالث قطع من
ابحث عن  30قطعة في
كتابين أو برنامجين
لعائلتك .إخفاء األشياء فرد من أفراد عائلتك
الورق لعمل
منزلك .قم بكتابتها في قائمة.
األنابيب.قف عليهم .حول منزلك  ،ثم كتابة (حتى حيواناتك األليفة!) مختلفين .اكتب قصة
مثال :أشياء حمراء  ،أشياء
عما قد يحدث إذا التقيا
مثال:
بالستيكية  ،أشياء مغناطيسية تعرف على عدد األشياء أدلة لمساعدتهم على
ببعضهما البعض.
M - magical
البحث.
التي يمكنك تكديسها
A - ambitious
فوق األنابيب.اصنع
X - eXcellent
قائمة بكل األشياء التي
تمكنت من تكديسها.
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ESL at Home 3-5 Weeks 3-4
استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة .قم بعمل واحد كل يوم!

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

ابحث عن الطعام في
منزلك  ،مثل البسكويت
إنشاء قائمة.
اختر حيوانين .وارسم
أو زجاجات المياه .اكتب اذهب الى الخارج.
اصنع قائمة من
اقرأ كتابًا لعائلتك  ،ولكن
ال تدعهم يرون العنوان .المعاكسات في منزلك .أو ارسم مشكلة بالكلمة .اكتب وارسم ما تراه  ،وسمي كل أجزاء الجسم.
تسمع  ،تفكر  ،تشعر  ،إنشاء جدول لمقارنتها.
مثال:
دعهم يتناوبون لتخمين
وتشم.
عمر لديه  36قطعة
العنوان.
بسكويت .نيفيا أكل ثالثة
وعشرون .كم المتبقي؟
االثنين

الثالثاء

إنشاء قصة دمية الظل استخدم البسكويت أو
على الحائط .اكتب الحلوى لكتابة الكلمات
العنوان والشخصيات التي تجدها في منزلك.
والمشكلة والحل وانتهى
بقصتك.
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األربعاء

الخميس

الجمعة

قم بنزهة في حيك.
استخدم الطعام في منزلك
استخدم العصي واألوراق
إلنشاء قائمة األسعار.
والصخور لترك الرسائل فكر في شخص تريد
مقابلته .أكتب له رسالة
لجيرانك.
مثال:
مع سؤال.
الحليب =  2.00دوالر
الموز =  3.00دوالر
اآليس كريم = 1.00
دوالر

ESL At Home 6-8 Weeks 1-2
استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة .قم بعمل واحد كل يوم!

اإلثنين

الثألثاء

اختر أي كتاب أو برنامج استخدم األشياء التي يمكنك
العثور عليها في منزلك
تلفزيوني أو فيلم .اكتب
صا من فقرة واحدة  ،ثم الختراع شيء جديد .توضيح
ملخ ً
اكتب وتوضيح نهاية بديلة .وتسميته .اكتب عن كيفية
استخدام هذا االختراع لحل
مشكلة.

اإلثنين
ابحث عن  30قطعة في
منزلك .واكتبها في قوائم.
مثال:
أشياء حمراء  ،أشياء
بالستيكية  ،أشياء
مغناطيسية.
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الثألثاء

األربعاء

الخميس

أنشئ ً
مشفرا  ،ثم اكتب لكل حرف من
رمزا
ً
رسالة إلى أحد أفراد العائلة .حروف اإلنجليزية  ،ابحث
تحقق مما إذا كان بإمكانهم عن أربعة أشياء في منزلك
تبدأ بالحرف.
إلغاء قفل الرمز.
مثال:
A: airplane toy,
مثال:
animal crackers
B: bread
C:
D:

األربعاء

الخميس

الجمعة
اختر شيئًا في منزلك
الستخدامه كأداة قياس  ،مثل
زجاجة ماء أو ملعقة .قم
بقياس  10أشياء بهذه األداة
وقم بعمل قائمة.
مثال:
سريري =  12زجاجة ماء
بـ  16زجاجة ماء.

الجمعة

لف ثالث قطع من
الورق لعمل األنابيب .قف إنشاء مطاردة زبال لعائلتك .راقب السيارات التي تمر فكر في شخصين من كتابين
عليهم .تعرف على عدد إخفاء األشياء حول منزلك  ،بمنزلك خالل ساعة واحدة .أو برنامجين مختلفين .اكتب
األشياء التي يمكنك تكديسها ثم كتابة أدلة لمساعدتهم على احسب لون السيارة .إنشاء قصة عما قد يحدث إذا التقيا
ببعضهما البعض.
نسب لشرح احتمالية مرور
البحث.
.فوق األنابيب
سيارة ملونة معينة.
اصنع قائمة بكل األشياء
.التي تمكنت من تكديسها

ESL at Home 6-8 Weeks 3-4
استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة .قم بعمل واحد كل يوم!

االثنين

اختر صفحة من كتاب.
غير جميع األسماء إلى
األشياء التي تراها أمامك
مباشرة في منزلك  ،ثم
اقرأها بصوت عال.

االثنين

الثألثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

ابحث عن الطعام في منزلك
 ،مثل البسكويت أو
إنشاء مخطط.
زجاجات المياه .اكتب أو اذهب الى الخارج ،وانظر اختر حيوانين .ارسم وسمي
ضع قائمة باألشياء التي
إلى الغيوم.ثم قم برسم ما طعامهم .ثم قم بإنشاء قائمة
ارسم مشكلة بالكلمة.
تحبها في التعلم في المنزل
البيئية الخاصة بهم.
تراه.
مثال:
ضد المدرسة.
عمر لديه  346قطعة
بسكويت .سارة أكل مائة
وثالثة .كم المتبقي؟
الثألثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

استخدم الطعام في منزلك
قم بجولة في الحي الخاص فكر في شخص تريد مقابلته .إلنشاء قائمة باألسعار.
استخدم البسكويت أو
إنشاء قصة دمية الظل على
مثال:
الحلوى لبناء القلعة.إلى أي بك وابحث عن عناصر في اكتب له خطابًا يحتوي على
الحائط .اكتب العنوان
الحليب =  21.00دوالر
ثالثة أسئلة على األقل.
الطبيعة تشكل شكل
مدى يمكن أن تجعله؟ كم
والشخصيات والمشكلة
دوالرا
الموز = 33.00
والحل وانتهى بقصتك .عدد القطع التي استخدمتها؟ الحروف .ثم قم برسم ما
ً
تراه.
ثم ضع قائمة بموادك
آيس كريم =  12.00دوالر
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