
2-1 ESL at Home K-2 Weeks 

الجمعةالخميس األربعاءالثالثاءاالثنين 
ا أو شاهد عرًضا تلفزيونيً 

.فيلًما
:قائمة

عنوان●
لشخصيات●
ضبط●
البداية●
الوسط●
النهاية●

ك استخدم أشياء في منزل
.الختراع شيء ما

.توضيح ذلك وتسميته

ماذا تشبه؟  استخدم مرآة
.لرسم وتسمية نفسك

رف اكتب كلمة تبدأ بكل ح
.من األحرف االنجليزية

:مثال

A: apple
B: boy

استخدم فرشاة أسنان 
أشياء في 5لقياس 
.منزلك

الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين
.  ةأشياء ثقيل10ابحث عن 

.ارسمها أو اكتب قائمة

أشياء 10ابحث عن 
.حمراء

.ارسمها أو اكتب قائمة
أشياء 10ابحث عن 

.ناعمة
.ارسمها أو اكتب قائمة

كومة علب وصناديق 
.إلنشاء برج

قف للخلف وأرمي وسادة 
.صغيرة إلسقاطها

اكتب رسالة لشخص ما ،
اطلب.ثم اكتبها للخلف

!منهم معرفة ذلك
:مثال

I love you

uoy evol I  

اكتب قصيدة باستخدام
.اسمك

: مثال

R: Really fun
O: Outgoing

Y: yellow hair

ونيين شاهد برنامجين تلفزي
.ينأو فيلمين واختر شخص
.ارسم كارتون يلتقيان



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

الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين

ي ارسم وسم.اختر حيوانًا
اكتب . كل أجزاء جسمه
.  كيف تتحرك

أخبر . اذهب الى الخارج 
أي شخص بما تراه ، 

، تسمع ، تفكر ، تشعر
.  وتشم

ابحث عن الطعام في 
أو منزلك ،مثل البسكويت

.زجاجات المياه
اكتب أو ارسم مشكلة 

.  قصة الرياضيات
.  بسكويتات6عمر لديه 

م ك.  نيفيا أكلت ثالثة
المتبقي؟

.إنشاء مخطط
اصنع قائمة من 

رة المعاكسات، مثل الكبي
.والصغيرة ، نعم وال خذ أ. اقرأ كتابًا لعائلتك

دور إلعادة سرد القصة

الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين
ك استخدم الطعام في منزل
.إلنشاء قائمة باألسعار

:مثال

دوالر2.00= الحليب 
دوالر3.00= الموز 

1.00= اآليس كريم 
دوالر

ابك قم بفرز مالبسك أو ألع
.بترتيب قوس قزح

رتب مالبسك أو ألعابك
إلى بالترتيب ، من األكبر

.األصغر

خدم است.قم بنزهة في حيك
العصي واألوراق 
والصخور لتكوين 

.الكلمات

استخدم البسكويت أو 
الحلوى لكتابة الكلمات
.التي تجدها في منزلك

إنشاء أشكال الظل على 
كم عدد األشكال .الحائط

المختلفة التي يمكنك
صنعها بيديك؟


