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ESL at Home 3-5 Weeks 1-2

!قم بعمل واحد كل يوم.  استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة

الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين

أو اختر أي برنامج تلفزيوني

.فيلم

اكتب العنوان والشخصيات 

واإلعداد البداية والوسط 

.والنهاية

استخدم األشياء التي

ي يمكنك العثور عليها ف

منزلك البتكار شيء 

.تهتوضيح وتسمي. جديد

خدام اكتب عن كيفية است

هذا االختراع لحل 

.مشكلة

اكتب رسالة إلى معلمك

.حول ما فعلته اليوم

:مثلاستخدم كلمات 

first, next, then, 

last, and finally

لك اختر شيئًا في منز

الستخدامه كأداة

قياس،مثل زجاجة ماء 

10قم بقياس . أو ملعقة

أشياء بهذه األداة وقم 

.بعمل قائمة

:  مثال

12سريري بطول 

.زجاجة ماء

الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين

ابحث عن30  قطعة 
في منزلك. قم بكتابتھا 
في قائمة. مثال: أشیاء 

حمراء ، أشیاء 
بالستیكیة ، أشیاء 

مغناطیسیة

إنشاء مطاردة زبال 

ياء إخفاء األش.  لعائلتك

ة حول منزلك ، ثم كتاب

أدلة لمساعدتهم على 

.البحث

ل اكتب قصائد لوصف ك

فرد من أفراد عائلتك

(!فةحتى حيواناتك األلي)

:مثال

M - magical

A - ambitious

X - eXcellent

فكر في شخصين من

كتابين أو برنامجين

ة اكتب قص.  مختلفين

ا عما قد يحدث إذا التقي

.ببعضهما البعض
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ESL at Home 3-5 Weeks 3-4

!قم بعمل واحد كل يوم.  استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة

الجمعةالخميس األربعاءالثالثاءاالثنين

ولكن اقرأ كتابًا لعائلتك ،

.ال تدعهم يرون العنوان

ن دعهم يتناوبون لتخمي

.العنوان

. إنشاء قائمة

اصنع قائمة من 

.المعاكسات في منزلك

ابحث عن الطعام في 

ت منزلك ، مثل البسكوي

اكتب.  أو زجاجات المياه

.  أو ارسم مشكلة بالكلمة

:مثال

قطعة 36عمر لديه 

ثالثة نيفيا أكل.  بسكويت

؟ كم المتبقي.  وعشرون

اختر حیوانین. وارسم 
وسمي كل أجزاء 

الجسم. إنشاء جدول 
لمقارنتھا.  

الجمعة الخميساألربعاءالثالثاءاالثنين

إنشاء قصة دمية الظل 

اكتب . على الحائط

العنوان والشخصيات 

والمشكلة والحل وانتهى

.بقصتك

استخدم البسكويت أو 

الحلوى لكتابة الكلمات

.التي تجدها في منزلك

فكر في شخص تريد 

لة أكتب له رسا. مقابلته

.مع سؤال

استخدم الطعام في 
منزلك إلنشاء قائمة 

األسعار.  

مثال:  
الحلیب = 2.00 

دوالر الموز = 3.00 
دوالر اآلیس كریم = 

1.00 دوالر
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ESL at Home 3-4 Weeks 5-6 
 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة. قم بعمل واحدة كل یوم!

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس

 اصنع جدول من
 األطعمة الصحیة وغیر

 الصحیة في
 قم بفك رموز أسماء
 الحیوانات هذه ، ثم

 ارسم الحیوان.
caro 

rwmo 
cnaotu 
rumle 

 انظر إلى الطعام في
 منزلك.إنشاء قائمة
 غریبة لتناول طعام

  الغداء.
 مثال:

 ساندویتش البریتزل
 والجیلي مع جانب من
 سمك التونة: 4.67

 دوالر
 رقائق الشوكوالتة
 المخفوقة مع اآلیس

 كریم السالسا: 5.99
 دوالر

 من هو كتابك المفضل
 أو شخصیة الفیلم

 المفضلة لدیك؟  اكتب
 أو ارسم ما سیحدث إذا

 قابلتهم في الحیاة
 الواقعیة.
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