داخل Parents’ resources
قائمة بالكلمات :قائمة بالكلمات الخاصة بكل مستوى بلغات مختلفة.
أفكار للتعلم فى المنزل :تحتوى على نصائح للتدريب على استخدام اللغة بالمنزل ،تحتوى أيضا على أنشطة قصيرة لمراجعة و تدويرماسبق أن
درسه أطفالكم.
يمكن ألولياء األمورأن يكون لهم دور فعال فى دعم أطفالهم أثناء التعلم ،إشتراككم مع أبنائكم فى األنشطة المنزلية سوف يكون له دورهام فى
امتداد التعلم إلى خارج الصف  ،سوف يكون هناك فرص كثيرة مع كتاب  Learning Starsللمساهمة فى نجاح طفلكم فى تعلم اللغة.

أفكار للتعلم فى المنزل
إرشادات عامة

عليك إبداء اهتمام فعال فى عمل طفلك بما يختص باللغة ،سوف يلتقط طفلك ذلك الحماس.
كن إيجابيا وامدح طفلك على أى شئ جيد يتمكن من عمله ،يعمل األطفال بشكل أفضل عندما يمدحون ،وكل ما كثر المدح كل ماحاولوا وقدموا
أفضل ما لديهم عند عمل نفس النشاط ،إن التركيز على التعليقات اإليجابية بدال من التعليقات السلبية ينمى تقدير الذات لدى طفلك.
هناك الكثير مما يمكنكم عمله لمساعدة أبنائكم فى دروس اللغة اإلنجليزية ،بعض األنشطة المذكورة باألسفل يمكن ألولياء األمور الذين
اليتحدثون اإلنجليزية عملها ،لقد تم تعليمها برمز (*)
اإلستفادة المثلى من الكتاب
يحتوى كتاب  Learning Starsعلى شخصيات تظهر فى قصص وأنشطة بالكتاب كله ،اطلب من طفلك تقديم الشخصيات لك ،يمكنك سؤاله
أسئلة مثل :ما اسمه/ما اسمها؟ ما لون ثوبها؟ /ما لون عينيه؟

(*) الق نظرة على القصص التى أتمها طفلك بالصف  ،اطلب من طفلك اإلستماع للقصة على  CD-ROMوقم بسؤاله عن القصة ،ابد اإلهتمام
لكل ما يقوله طفلك ،يمكنك اإلشارة الى األشياء المختلفة الظاهرة فى القصة وسؤال طفلك ماذا تعنى باإلنجليزية ،عند انتهاء طفلك من إخبارك
عن القصة ،يمكنكم إعادة اإلستماع إليها سوياﹰ.
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(*) اطلب من طفلك أن يعلمك أغنية من  ،CD-ROMسوف يعطيه ذلك الثقة بالنفس وسوف يشعره بتقديرك إلستخدامه اللغة .بالنسبة
للحوارات ،اطلب من طفلك أن يقوم بتمثيلها معك.
(*) يحتوى الدرس الثالث فى معظم الوحدات على صور وأسماء ،يمكنك اإلشارة إلى تلك الصور وسؤال طفلك عن األسماء ،اذا لم يستطع
طفلك التذكر يمكنك استخدام  CD-ROMوالرجوع إلى القاموس المصور حيث يستمع إلى نطق الكلمة.
(*) يتعلم طفلك الحروف األبجدية ببطء ،يمكنك كتابة أحد الحروف التى يدرسها فى الصف واطلب منه أن يرسم شيئاﹰ يعرفه يبدأ بهذا
الحرف ،ويمكنك أيضاﹰ أن تطلب منه ذكر اسم الشئ الذى رسمه ،يمكنه أيضاﹰ تلوين رسوماته وذكرأسماء األلوان التى استخدمها.
(*) يتعلم طفلك كيفية استخدام القلم ،يمكنك تشجيعه للتدريب على استخدام القلم ،ارسم صورة بسيطة بها جزء ناقص و اطلب من طفلك إكمال
الرسم وذكر اسم الصورة( ،يمكنك استخدام كتاب النشاط كمرجع).
طرق للتدريب على مفردات اللغة
(*) استغلوا أوقات مشاهدة التلفاز أو التجول في المحالت أو المطاعم أو السوبر ماركت ،على سبيل المثال ،هل هناك أشياء يستطيع أطفالكم
ذكر اسمها باللغة االنجليزية؟ اطلبوا من أطفالكم أن يقولوا لكم كيفية نطق الكلمات.
عندما تكونون بالخارج يمكنكم تدريب األطفال على استخدام صيغة ’ ‘what are theyأو ’ ‘what is itباإلشارة والسؤال عن أشياء
مختلفة يعرفها أطفالكم باللغة اإلنجليزية ،مثآل :الورد ،البط ،السيارات ،المحالت ،السينما .يمكنكم أيضاﹰ سؤالهم عن األلوان:
’‘what colour is it/are they
قبل الذهاب إلى المدرسة ،يمكنكم انتهاز الفرصة إلستخدام اللغة اإلنجليزية وسؤال األطفال اذا ما كان معهم كل ما يحتاجون إليه خالل اليوم،
مثل :المعطف  ،الحقيبة ،حقيبة الغداء ،األقالم ،األلوان ،الكتب ،وهكذا.
يتعلم أطفالكم أيضاﹰ األعداد ،وهو مفهوم صعب بالنسبة لألطفال الصغار .يمكنكم مساعدة أطفالكم بانتهاز فرص لتدريبهم على األعداد ،اطلبوا
منهم رسم كتابين مثال أو أن يقولوا لكم كم كرة /دمية لديهم ،تأكدوا دائما من اختيار سؤال يغطي األعداد التى درسوها بالصف.
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