
 لما قبل الروضة المنزل من تعلمالخطة 

 سرلأل مهم للغايةيجب أن يشارك طالب ما قبل الروضة في مجموعة متنوعة من األنشطة أثناء وجودهم في المنزل. من ال

 :صغارال طالبنا ستخدام األدوات أدناه لدعم التعلم المستمر معإتحدث إلى أطفالها قبل الروضة. يرجى الوالقراءة 

 اليومية فيديو وقراءة وأنشطة. يمكن العثور على  القراءة والكتابة رزمة دروس ما قبل الروضة: تتضمن دروس

 وفي مواقع التوزيع. نطقة التعليميةعلى موقع الم ةزمرال

 Ready Rosie Health at Home :مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة هذه للحفاظ على  ضع في إعتبارك

تى يجب لألطفال وم ةغسل اليدين المناسبطريقة صحتك في المنزل. يتضمن هذا الرابط مقاطع فيديو قصيرة تشرح 

 على اآلباء أخذ األطفال إلى الطبيب.

 موقع يقدم ABCmouse.com دروسهم في مواضيع مختلفة مثل الرياضيات والعلوم والفن مجانًا، وذلك بفضل 

 ABCmouse.com/redeem الموقع . كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى(UNICEF) اليونيسف منظمة

 ".AOFLUNICEFالرمز " كتابةو

 موقع يقدم Scholastic Learn at Home ضمن مستويات  ختيار األنشطةإمجانًا. يمكنك  مأيًضا دروسه

+. وتشمل هذه الكتب اإللكترونية التي يمكن 6الصف السادس ومافوق  و (PreK) ماقبل الروضة الصف بين

 لألطفال قراءتها جنبًا إلى جنب، ومقاطع الفيديو التعليمية ضمن "مكتبة المشاهدة والتعلم" الخاصة بهم.

 Prekindergarten Weekly Learning Learning  إلكتروني خاص بالمنطقة التعليمية لمدارس  هو رابط

في خبرات تعلم هادفة أثناء تواجدهم في  شتراكعبر اإلنترنت لطالب ما قبل الروضة لإل (DPSCDديتروت )

 المنزل.

 الوصف النشاط أوقات اليوم

7:30-9:00 
 ُحراإلفطار واللعب ال

 ستعد لليوم كما يفعل طفلكإتناول الطعام و
 في يوم دراسي عادي 

 

9:00-9:10 

 

 نشاط التركيز

 همل ركز طفلك على ما ستفعله في الجزء التالي من يومك. اسمح
ستكشاف األلعاب إالكتب والمجالت وقراءة أللغاز وبلعب ا

طلب منهم ممارسة كتابة أسمائهم يوميًا. ساعدهم في أالصغيرة. 
ء ببطسمح لهم إستخدام نموذج ولكن إذلك في البداية عن طريق 

 (marker)الماركر ستخدم أقالم التلوين وقلمإبالسيطرة الكاملة. 
 ثم قم بمزجها معًا! وأقالم الرصاص وفرش الطالء وما إلى ذلك.

9:10-9:20 
 على الموقعشاهد فيديو الدرس مع طفلك  فيديو يومي للقراءة والكتابة

.www.detroitk12.org/youtube 

http://www.detroitk12.org/youtube


9:20-10:10 

 

اليومي )من  لقراءة والكتابةا درس
 حزمة دروس ما قبل الروضة(

 

وكما هو  ثم الختامإعَمل و ،ثتحد   ،رفك    أ،قرإأكمل أنشطة 
 موضح في الدرس.

10:10-10:25 

 

 ختياروقت اإل

هذا هو الوقت الذي تسمح فيه لطفلك بتحديد األلعاب التي يرغب 
 بالطريقة التيوما يحلو لهم كسمح لهم باللعب إفي اللعب بها. 

 يحبونها )طالما أنها آمنة(. ولكن هذا هو الوقت الذي تلعب فيه
نضم إليهم وكن شريكا في لعبهم. ال إتبع خطوتهم وإ. معهم أنت

ا ب. ثم تحدث عمع  لَ البمجاراتهم في قم  .على مسار اللعبتسيطر
 ستمتعت به. إنه وقت الترابط ووقت التعلم.إفعلت وما 

10:25-10:40 

 

 تنظيف وغسل اليدين

 والوجبات الخفيفة 

ء في األشيا وضعالتنظيف معًا، وب القيام يجب عليك أنت وطفلك
 مكانها الصحيح.

اليدين هذا هو الوقت المناسب لتذكير طفلك بأساليب غسل 
المناسبة وأهمية العادات الصحية. أثناء تناول الطعام، تحدث مع 

 في أسلوبكن لهم نموذًجا طفلك. دعهم يقودون المحادثة و
 جيدة.ال لمحادثةستماع وااإل

 .أو الرياضيات قراءة والكتابةللهذه المرة ستختار نشاًطا  قصودوقت التدريس الم 10:40-11:00

11:00-11:30 
 في الهواء الطلق وقت اللعب 

 

في الخارج إذا القيام بذلك هذه المرة مخصصة للحركة. يُفضل 
ثالثية ركب دراجة إقفز أو أركض أو أ: مالئمةكانت الظروف 

كان يحرك أي شيء  – هامسكإو لعب رمي الكرة أو  العجالت
د، فحاول ُمتاًحا طفلك. إذا لم يكن الخروج خياًرا  في امكانً  أن تَج 

منزلك يمكن لطفلك أن ينتقل إليه حقًا. قد تضطر إلى تحريك 
 لتوفير مساحة آمنة. اثاث جانبً األ

11:30-11:50 
 بصوت عالي -ةقرألا

 

ستخدم الكتب الموجودة في المنزل. هناك أيًضا كتب إاقرأ!! 
أو  (youtube) اليوتيوب يمكنك تنزيلها أو عرضها مجانًا على

الموارد المتوفرة عبر اإلنترنت. تأكد من التحدث عما قرأته 
ستخدم الدمى وشخصيات إ. تصرف بها. يةاألدب المادة وتفاعل مع

الموجودة لديك في المنزل إلعادة سرد  )األكشن( الحركةأفالم 



رسم عنه في دفتر يومياتك. األهم من ذلك كله أكتب أو أالقصة. 
 .الممكنة عدد من الطرقستمتع بالقصة بأكبر إ -

11:50-12:05 
الجزء  وقت التدريس المقصود

 الثاني
 .اتأو الرياضي للقراءة والكتابةهذه المرة ستختار نشاًطا مختلفًا 

12:05-12:30 

هذا وقت رائع لغناء األغاني والرقص. دع طفلك يأخذ زمام  وقت الموسيقى والحركة
المبادرة ويتحرك كما يختار. ربما يستطيع طفلك أن يعلمك بعض 

ى حتفظ بقائمة قيد التشغيل حتإاألغاني التي تعلمها في المدرسة. 
 .تتمكن من معرفة عدد األغاني التي يمكنك غنائها

12:30-1:00 
ستمتعت به في اليوم وما إتحدث مع طفلك عما فعلته اليوم. ما  الغداء ومراجعة اليوم

ختيار نشاط إتتطلع إليه للغد. قد تساعدك هذه المعلومات عند 
 التالي. قصودوقت التدريس الم

 
 


