
ESL at Home K-2 Weeks 5-6 
 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة. قم بعمل واحدة كل یوم!

 

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

 
 قم بإنشاء بطلك

 الخاص.
  ثم قم برسمة زي
 والقوى العظمى

 وتسمیتها.

 اكتب أو ارسم قائمة
 باألطعمة المفضلة

 لعائلتك.

 

 قم بحل رموز أسماء
 الحیوانات هذه؟

caro 
rwmo 
cnaotu 
rumle 

 

 انظر إلى الطعام في
 منزلك.إنشاء قائمة
 غریبة لتناول طعام

  الغداء.
  مثال:

Cheez-it and 
syrup sandwich 
with tuna fish 

juice.  

 من هو كتابك المفضل
 أو شخصیة الفیلم

 المفضلة لدیك؟اكتب أو
 ارسم ما سیحدث إذا
 قابلتهم في الحیاة

 الواقعیة.

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة

 
 

 اختر حیوانین ، مثل
 الحصان والتمساح.

 تخیل كیف سیبدو إذا تم
 تجمیعهم مًعا. ثم

 ارسمهم!
 

 
 

 احسب األحذیة في
 منزلك.  من لدیه أكثر؟

 من لدیه أقل؟

 
 
 

 قم بنزهة في حیك.  ثم
 احسب عدد األبواب
 والنوافذ التي تراها.

 
 
 

 ماذا یوجد في حیك؟
 أرسم خریطة للمنازل
 والشوارع من حولك
 ووضع عالمة علیها.

 استخدم الصنادیق أو
 الكتب إلنشاء منحدر.
 ثم ابحث عن خمسة

 أشیاء لتدحرج المنحدر.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESL at Home K-2 Weeks 7-8 
 استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة. قم بعمل واحدة كل یوم!

 

 اإلثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعه

 
 تخیل أن اثنین من

 ألعابك قد ذهبت إلى
 مدرستك عندما لم یكن
 هناك أحد.  اكتب أو

 ارسم مغامرتهم.
 

 
 

 هل یمكنك العثور على
  5 أشیاء في منزلك؟

 مغناطیسي

 
 

 كم عدد الكلمات التي
 یمكنك صنعها من اسم

 الدیناصور هذا؟
triceratops 

 اذهب في مطاردة
 الشكل.  اعثر على

 خمسة أشیاء في منزلك
  لكل شكل:

 دائرة
  مربع

  مستطیل
  مثلث

 اختر صفحة كتاب أو
 مجلة أو مقال صحفي.

 احسب عدد المرات التي
 تجد فیها الكلمات:

The 
a or an 

Is 

 اإلثنین الثالثاء األربعاء  الخمیس الجمعة

 
 

 ضع القلیل من الصابون
 في الكوب.  امأل الكوب

 بالماء.  احسب عدد
 الدقائق التي تستغرقها

 الفقاعات تختفي.
 

 
 
 

 اصطف جمیع الصابون
 والشامبو

 والمستحضرات في
 منزلك من األقصر إلى

 األطول.

 
 إذا كنت تدیر حدیقة

 حیوانات ، فما
 الحیوانات التي ستحصل

 علیها؟  ارسم حدیقة
 الحیوان وقم بتسمیتها.

 

 ابحث عن أربعة أشیاء
 في منزلك ذات لون

 أرجواني .
 

 ابحث عن أربعة أشیاء
 في منزلك باللون

 البرتقالي .
 

 ابحث عن أربعة أشیاء
  في منزلك
 خضراء .

 

 إخفاء شيء في منزلك.
 اصنع خریطة كنز ودع
 أحد أفراد العائلة یحاول

 العثور علیها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


