
 صفحة 1

 مايو 15 إلى 11 من الأسبوع
 ك الصف
 الإثنين
 -raz على يوم كل القراءة تمرين من دقيقة 20 على احصل - القراءة
 /https://www.raz-kids.com .الأسبوع هذا أطفال
 C أو B المستوى فوق انقر ثم Leveled Books اختيار تذكر
 .بك الخاصة المرور كلمة تستلم لم إذا رسالة لي أرسل
 الثلاثاء
 علمنا - القصة إلى للاستماع هنا انقر - الاستماع
https://watchandlearn.scholastic.com/videos/social-studies/the- 
united-states / our-flag.html 
 Clifford :المرور كلمة Learning20 :المستخدم اسم
ً  كنت إذا ما لمعرفة Quiz Whiz بإجراء قم  .جیداً  مستمعا
 الأربعاء
 في ترى ان يمكنك .الأمريكي للعلم صورة رسم - الكتابة
 .العلم عن جملة اكتب .الأمس من قصتك
 ._________________________ هو الأمريكي العلم :مثال
 .__________________________ العلم حول واحدة قاعدة
 هذا معي التصغير / التكبير على باتككتا مشاركة يمكنك
 .الأسبوع
 -الخميس
 .الإنجليزية اللغة في كاملة جمل - تذكر - يتحدث
 .لي صفه الأمريكي؟ العلم يبدو كيف .1
 "رمز" كلمة باستخدام كاملة جملة قُل .2
 رؤية يمكنك حيث فيه تعلمت مكان 2 عائلتك أخبر .3
 .يطير الأمريكي العلم
FUN FRIDAY- التطبيق على احصل Khan Academy Kids 
 واستمتع
 فوق انقر ، التنزيل بعد .والتعلم الألعاب لعب
 .الممتعة للألعاب مكتبة كتاب
����� ������� : K-1- Khan Academy Kids - ����� 
��� ����� 
iphone �� ipad - ����� �� ��� ������� ����� 
������� ����� ����� 



������� - ����� ���� ������ ���������� 
- ��� ����� . 

 
 الصفحة 2

 والثاني الأول الصفان
 الإثنين
 يوم كل القراءة ممارسة من دقيقة 20 على احصل - - القراءة
 /https://www.raz-kids.com .الأسبوع هذا كيدز راز
 -Level DI فوق انقر ثم Leveled Books اختيار تذكر
 الصف JM-2 ND مستويات أو الصف شارع 1
 .بك الخاصة المرور كلمة تستلم لم إذا رسالة لي أرسل
 الثلاثاء
 يمكنك .BookFlix إلى للذهاب الرابط هذا على انقر - الاستماع
 The كتاب اقرأ ثم The Star Spangled Banner راقب
 أمريكيال العلم
https://bookflix.digital.scholastic.com/pair/detail/bk0124pr/start؟aut 
hCtx = U.642726498 
 Clifford :المرور كلمة Learning20 :المستخدم اسم
 .Word Match أسئلة تكمل أن تذكر
 الأربعاء
 أنت التي الحقائق عن إعلامية قصة اكتب - الكتابة
 .العلم عن علمت
 خاتمة - موضوعات 3 من حكم
 .الأسبوع هذا التكبير على لي قراءتها يمكنك
 الخميس
 .الإنجليزية اللغة في كاملة جمل - تذكر - يتحدث
 .بالتفصيل الأمريكي العلم مظهر وصف .1
 .العلم عن تعلمتها حقائق 3 عن والديك أخبر .2
 .كاملة جملة في "رمز" كلمة استخدم .3
 .كاملة جملة في "ريةالح" كلمة استخدم .4
 .لعائلتك العلم حول قواعد 3 اشرح .5
FUN FRIDAY- على ألعاب العب Funbrainjr. 
���� ������� : http://www.funbrainjr.com/games/ 
	


