مصادر التعليم اإلبتدائي في المنزل

الموارد أدناه عبارة عن مجموعة من األنشطة التي نحث على إستخدامها و العمل بها مع طفلك في المنزل.
إن كان لديك جهاز يعمل باإلنترنت:

❏

K-2 :قم بتسجيل الدخول في  ،Reading Horizons Clubhouseكما تقوم
بعمله بالمدرسة .بإمكان العوائل قراءة دليل العوائل أو نصائح عامة لبرنامج
القراءة و الكتابة التأسيسي.
طور من قدراتك بالقراءة! اقرأ أو استمع إلى القصص عبر اإلنترنت ،و تحدث
عنها .كيف تغيرت القصة من البداية إلى النهاية؟ أكتب عن الكتاب أو قم برسم
صورة تحوي األحداث الرئيسية في القصة .قم بإنشاء روابط :ما هو الجزء
المفضل لديك؟ كيف يمكنك تغيير نهاية القصة؟ هل يمكنك إستخدام معلومات من
القصة لتوضيح طريقة تفكيرك؟ هل للقصة تشابه أو إختالف مع قصة اخرى أو
فيديو؟
إقرأ عدداً ال يحصى من الكتب المجانية عبر اإلنترنتnewsela.com.
 Scholastic Books Onlineيحتوي الكثير من الموارد و الخيارات التعليمية
اليومية ،تشمل افالم الفيديو ،قصص و النشاطاتusername: Learning20 ( .
)| password: Clifford
إقرأ بعض ال ِشعر على !Poems for Kids
قم بكتابة قصة ،ثم قم بمراجعتها .قم بطباعة كتابتك بعد المراجعة.

❏

إذهب إلى  bedtimemath.orgو أعثر على منشور جديد يوميا ً مع صور و
أفالم فيديو ،متبوعا ً بقص ٍة قصيرة و أسئلة مثيرة لإلنتباه لمحاولة اإلجابة عنها.
Khan Academy Kidsعبارة عن تطبيق جيد و مجاني للتمرن على
األساسيات! أو ،قم بإستخدام متصفح اإلنترنت للحصول على دروس و حسب
المرحلة الدراسيةKinder | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | :
Grade 5
العب ببعض math fluency games.يستخدم البعض النرد ،أوراق اللعب أو
شيء يصنع من الورق.
تم إنشاء بعض الدروس اليومية المفيدة للرياضيات هنا.
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القراءة و الكتابة
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الرياضيات
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بعض الخيارات االخرى ،ال حاجة ألي جهاز
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اإلجتماعيات

تأكد من قيامك بالقراءة كل يوم!
إطرح قائمة من األسئلة أو األشياء التي لك إستفسارات حولها .قد يكون هذا
عرض شاهدته ،أو مجرد شي ٍء الحظته .ما هي الموارد
ب قرأته ،أو
مرتبطا ً بكتا ٍ
ٍ
التي تساعدنا لمعرفة المزيد عن إستفساراتك؟
اكتب رواية سردية :قصة مفصلة عن أحداث حقيقية.
أُكتب رأيا ً أو مقالةً جدلية .يمكنك الكتابة حول فلم ،لعبة فيديو ،كتاب أو العاب!
قم بقراءة قصة أو كتاب ،ثم اكتب رسالة حول ما قرأت .ثم اقرأ ما كتبته بصوت
عا ٍل لشخص ما.
قم ببناء قدراتك الكتابية من خالل الكتابة يوميا ً لمدة  60-30دقيقة .أرسم ،حدد،
ش ّكل عبارات ،كوّن جُمل ،أكتب فقرات ،و كوّن قوائم .اسأل :هل تعتبر رسوماتي
تفصيلية؟ هل تعتبر كتابتي من ِطقية؟ هل بإمكان اآلخرين قراءة ما أكتب؟

قم بإيجاد نم ٍط معين! قم بتصوير األنماط التي تجدها حول البيت .كيف تتشابه و
تختلف األنماط مع بعضها البعض؟ هل يمكنك العثور على خمس أنماط مختلفة؟
قم بتكوين مجموعة! قم بإيجاد خمس أشياء لها ثالث مزايا/صفات مشتركة.
تكوين األشكال :ابحث عن القصب ،العيدان ،المعكرونة غير المطبوخة أو
العناصر األخرى التي يمكن ترتيبها لتكوين األشكال .إستعمل الورقة و القلم أو قلم
التلوين لرسم و تحديد األشكال التي تكونها .كم عدد األشكال المختلفة التي بإمكانك
تكوينها؟ ما الذي يمكنك إضافته إلى شك ٍل ما لتحويله إلى شكل آخر؟
قم بإنشاء مجموعة من البطاقات للتمرن على الجمع و الطرح .إبدء باألعداد من
 20-1و توسع من هناك.
قم بحساب خطواتك .كم عدد الخطوات من المطبخ إلى الحمام؟ كم عدد الخطوات
من الباب األمامي إلى الحمام؟ أي مسار يعطيك المزيد من الخطوات؟ كم عدد
الخطوات الالزمة للذهاب إلى كل غرفة؟
العب لعبة  Monopolyو ُكن المصرفي!

❏ مع من ترغب بإجراء محادثة؟ قم بزيارة  storycorps.orgللوصول إلى قصص ❏ قابل أحد األقارب أو األصدقاء ،و تعرف على ماضيهم ،تجاربهم و ما واجهوه من
صعوبات .ما هي أفضل ذكرياتهم؟ ما هي أهم األشياء بالنسبة لهم؟ هل لديهم أي
و تسجيالت ألشخاص من مختلف مناحي الحياة .يمكنك التعلم من مقاطع الفيديو
تقاليد؟ ما الذي يساعدهم في األوقات العصيبة؟
ال ُمحملة ،أو يمكنك المشاركة و إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك! إقرأ المزيد هنا!
❏ استمتع بالخرائط! قم برسم خارط ٍة لغرفة نومك ،بيتك ،حديقتك الخلفية و حيك
❏ انتقل إلى  ،commonsensemedia.orgو هو موقع إلكتروني يُقيّم األفالم و
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البرامج التلفزيونية و الكتب و المزيد من ذلك ،و قم بإجراء محادثة مع األصدقاء
أو العائلة مستخدما ً " "…Talk to Your Kids Aboutإقرأ المزيد هنا!

العلوم

ث ❏ كوّن األسئلة و التوقعات قبل قرائتك لقصة ،مشاهدة مقطع فيديو أو اللعب بلعبة.
❏ يقوم متحف بيربي بتقديم التعلم اإللكتروني في المنزل على موقع  Facebookبب ٍ
مباشر كل صباح في الساعة  10:30صباحاً.
❏ قم بتدوين مالحظات حول العالم من حولك .إبحث عن أنماط ،أشكال غير عادية أو
❏ استكشف  TED-Ed Student Talks videosلتعلم شيء جديد كل يوم!
أشياء لم تالحظها من قبل .خذ  5أو  10دقائق أينما كنت لتكون ساكنا ً و هادئا ً و
الحظ محيطك بتمعُن .اكتب كل مالحظة تقوم بها  -ال تقم بتعديل مالحظاتك و ال
تتحدث عنها مع أي شخص حتى اآلن .تذكر أن المالحظات ليست فقط ما تراه ،و
لكن أيضا ً ما تشمه أو تسمعه أو تشعر به ،إلخ.
❏ إختر واحداً أو اثنين من التساؤالت المفضلة لديك و حاول كتابة تفسيراً لذلك .إن
كنت ال تعرف اإلجابة ،اسمح لنفسك بالتخمين/التساؤل حول سبب كون األمور كما
هي.
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الفنون الجميلة
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العون لمتعلمي اللغة
اإلنكليزية
الرياضة

السكني .إستخدم خارطتك لتوجيه عائلتك في رحل ٍة إستكشافية!
❏ قم بتوثيق التاريخ! يشهد بلدنا التأريخ في طور التكوين .استخدم دفتر يوميات
لتوثيق شيء واحد يحدث يومياً.

هل لديك فضول حول المسرح؟ إذا كان لديك حساب في  ، Netflixفإطلع على
 Julie’s Greenroomو اتبع مغامرات مجموعة من الشخصيات و هم يتعلمون
عن المسرح و أنفسهم بتوجي ٍه ِمن .Julie Andrews
انضم إلى درس موسيقى  Quaverالمعد لطالب  Rockfordللقيام بالدروس و
األنشطة عبر اإلنترنت! إذهب إلى  QuaverMusic.comو أنقر على “Sign
”Upباستخدام رمز الطالب .CUPDF
طور من قدراتك كموسيقي على موقع  ،smartmusic.comوهو موقع لتعليم
الموسيقى بشكل مجاني لغاية  30حزيران (يونيو).
متحف مشهور؟ قم بزيارة إفتراضية!
هل قمت بزيارة أي
ٍ
قم بمتابعة مقاطع فيديو حول كيفية رسم الكثير من الشخصيات المختلفة على Art
for Kids Hub.
شاهد !Lunch Doodles with Mo Willems
استمع إلى الموسيقى الكالسيكية مجانا ً من خالل classicfm.com.هل لديك أي
مقاطع مفضلة؟
يوفر هذا الرابط دعما ً لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.

❏ زاول نشاطك كل يوم لمدة  60دقيقة ،و كما أوصى خبراء اللياقة البدنية.
❏ حبل القفز.
❏ المراكضة.

❏
❏
❏
❏
❏
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أعمل مع شريك إلنشاء ،تصميم أو رسم قطعة فنية أصلية خاصة بك.
قم بأداء! الرقص ،الغناء أو قم بأداء مسرحية لعائلتك.
ارسم صورة لشيء فعلته اليوم و أخبر شخصا ً عن ما رسمته.
شخص ما عن األغنية أو اللعبة المفضلة لديك في الصف الدراسي .اطلب
قم بتعليم
ٍ
من عائلتك اللعب معك!
حافظ على إيقاع مستمر أثناء اإلستماع إلى أغنيتك المفضلة.
اذهب في مطاردة زبال موسيقي! ابحث عن األصوات التالية في منزلك :شيء يهز
أو يخشخش؟ شيء تكشطه؟ شيء تنتفه؟ شيء تضغط عليه؟ شيء خشبي؟ شيء
معدني؟ شيء يصدر صوتا ً مرتفع؟ صوتا ً منخفض؟ صوتا ً ناعم؟ صوتا ً عا ٍل؟
صوتا ً قصير؟ صوتا ً طويل؟ شيء يرن؟ شيء يمكن أن يغير األصوات؟
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❏ التمشي.
❏ شاهد مقاطع فيديو للتمارين عبر .YouTube
❏ إنشاء لعبة الحواجز الخاصة بك.

اإلجتماعي و العاطفي

❏
❏
❏
❏
❏

فكر بما قمت به خالل يومك .هل أنجزت أهدافك التعليمية لهذا اليوم؟
أكتب أو تكلم عن ثالث أشياء تعلمتها هذا اليوم.
قم برسم أشكال تعبيرية أو إنعكاس لما تشعر به.
أكتب حول سلوكك هذا اليوم و شاركه مع أحدهم.
حدد هدفا ً ليوم غد .كيف ستتأكد من تحقيقك لهدفك؟

