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م اابد اإلهتم اله عن القصة،ؤوقم بس CD-ROMاإلستماع للقصة على  طفلكاطلب من  ، الصفب طفلك تمهاأالق نظرة على القصص التى )*( 
من إخبارك  طفلكعند انتهاء  جليزية،باإلن ىماذا تعن طفلكالى األشياء المختلفة الظاهرة فى القصة وسؤال  ةيمكنك اإلشار ،طفلكلكل ما يقوله 
 .ًسويا هااإلستماع إليعادة م إمكنكعن القصة، ي

بالنسبة  ذلك الثقة بالنفس وسوف يشعره بتقديرك إلستخدامه اللغة.سوف يعطيه  ،CD-ROMغنية من أن يعلمك أ طفلك)*( اطلب من 
 .معك بتمثيلها طفلك أن يقومللحوارات، اطلب من 

ع طتاذا لم يس فى معظم الوحدات على صور وأسماء، يمكنك اإلشارة إلى تلك الصور وسؤال طفلك عن األسماء، درس الثالثال)*( يحتوى 
 لى نطق الكلمة.يستمع إ ثحيالقاموس المصور  لىالرجوع إو  CD-ROMالتذكر يمكنك استخدام  طفلك

يعرفه يبدأ بهذا  ًشيئان يرسم واطلب منه أ الصفتى يدرسها فى ال الحروف روف األبجدية ببطء، يمكنك كتابة أحد)*( يتعلم طفلك الح

 ها.األلوان التى استخدم اءسمذكرأو تلوين رسوماته ًه أيضامكني ،الذى رسمه الشئن تطلب منه ذكر اسم أ ً، ويمكنك أيضاالحرف

رة بسيطة بها جزء ناقص و اطلب من طفلك إكمال ارسم صو ب على استخدام القلم،يتدرلللم، يمكنك تشجيعه دام القخ)*( يتعلم طفلك كيفية است
 .)يمكنك استخدام كتاب النشاط كمرجع(، الرسم  وذكر اسم الصورة

 طرق للتدريب على مفردات اللغة

 كمشياء يستطيع أطفالهناك أهل  ،على سبيل المثال لسوبر ماركت،جول في المحالت أو المطاعم أو ا)*( استغلوا أوقات مشاهدة التلفاز أو الت
 نطق الكلمات.كيفية  م لك وان يقولأ أطفالكممن وا اطلبذكر اسمها باللغة االنجليزية؟ 

شياء عن أالسؤال و باإلشارة  ’what is it‘أو   ’what are they‘ستخدام صيغة اارج يمكنكم  تدريب األطفال على بالخ ونعندما تكون
 :هم عن األلوانسؤال ًأيضا م مكنكالمحالت، السينما. ي، البط، السيارات، اللغة اإلنجليزية، مثآل: الوردمختلفة يعرفها أطفالكم ب

 ‘what colour is it/are they’ 

ون إليه خالل اليوم، كل ما يحتاجكان معهم ما اذا  وسؤال األطفال ليزيةإلستخدام اللغة اإلنج انتهاز الفرصة ملى المدرسة، يمكنكقبل الذهاب إ
 لوان، الكتب، وهكذا.قالم، األاء، األيبة الغد، الحقيبة، حق معطفلمثل: ا

وا اطلب ،لتدريبهم على األعداد فرصبانتهاز  م مساعدة أطفالكم بالنسبة لألطفال الصغار. يمكنك عبمفهوم صاألعداد، وهو  ًأيضايتعلم أطفالكم 
 .الصفب وهااألعداد التى درس سؤال يغطيتأكدوا دائما من اختيار  ،ملديه دمية كم كرة/م لكوا ن يقولو أأمنهم رسم كتابين مثال 
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 السادة أولياء األمور

 Littleمنهج من ثالث مستويات رفيعة. يخاطب والذى هو عبارة عن  Learning Starsاللغة اإلنجليزية من خالل كتاب  طفالكمأسوف يتعلم 
Learning Stars سنوات و يخاطب كتاب   2-3المرحلة العمريةLearning Stars 1, 2  وات.سن 5 – 3المرحلة العمرية  

كما يحتوى  ،ةالكتابة والهجاء باإلنجليزيدايات القراءة وب تعليم مقدمة لكيفية التواصل باستخدام اللغة اإلنجليزية مع Learning Starsيضع 
د الثقة عن ق ذو معنى واكتسابلألطفال التدريب على اللغة فى سياالتى تتيح و لعب األدوار، والمسرحية  رامالدسلسلة قوية لعلى البرنامج 
 التواصل باللغة الجديدة.التحدث و

ثمانى إلى  يتراوح بين عدد وحدات Learning Starsوحدات، سبع دروس فى كل وحدة، ويقدم  ثماني Little Learning Starsيقدم كتاب 
 دات، وستة دروس لكل وحدة.وحعشرة 

لى اعلية، باإلضافة إفت نشطة كمبيوترى أوف يشاركون فس، كما ناشيد وأعمال فنية  صغيرة ألعاب و و أ غانىطفالكم فى أأسوف يشارك 
    والتحدث. اإلستماعو لتنمية مهاراتهم فى القراءة و الكتابة ًيصاصممت خص الصفخرى داخل أنشطة أ

الموقع  من خاللفى المنزل  طفالكمأمقترحات لمساعدة  عند تعلم اللغة يكون اهتمام وتشجيع أفراد األسرة ذو أهمية عالية، وستجدون
  .Parent resourcesداخل  Learning Stars رونى لكتاباإللكت

 ! Learning Stars كتاب خالل اإلنجليزية من اللغة تعلمب طفالكمأ و نتمنتمنى أن تستمتعوا أ

 Parents’ resources داخل

 ة.مات الخاصة بكل مستوى بلغات مختلفقائمة بالكل: قائمة بالكلمات

 أن ماسبقنشطة قصيرة لمراجعة و تدويرحتوى أيضا على أت ام اللغة بالمنزل،نصائح للتدريب على استخد: تحتوى على فكار للتعلم فى المنزلأ
 .طفالكمأ درسه

هام فى له دور نبنائكم فى األنشطة المنزلية سوف يكوكم مع أشتراكأثناء التعلم، إ طفالهمأأن يكون لهم دور فعال فى دعم يمكن ألولياء األمور
 للمساهمة  فى نجاح طفلكم فى تعلم اللغة. Learning Starsسوف يكون هناك فرص كثيرة مع كتاب  ، الصفارج خ إلى تعلمامتداد ال

 رشادات عامةإ

 ذلك الحماس. ، سوف يلتقط طفلكبما يختص باللغة فى عمل طفلك ال  فع اهتمام  عليك إبداء 

ا كثر المدح كل ماحاولوا وقدموا مدحون، وكل مفضل عندما يأ شكليعمل األطفال ب ،من عملهيتمكن ى شئ جيد على أ طفلك وامدحيجابيا كن إ
 .طفلكالتعليقات السلبية ينمى تقدير الذات لدى  عليقات اإليجابية بدال منالتركيز على الت ، إنضل ما لديهم عند عمل نفس النشاطفأ

ولياء األمور الذين أل نألنشطة المذكورة باألسفل يمكبعض ا ،جليزيةنائكم فى دروس اللغة اإلنبمما يمكنكم عمله لمساعدة أهناك الكثير 
 لقد تم تعليمها برمز )*( ،اليتحدثون اإلنجليزية عملها

 الكتاب المثلى من ستفادة اإل

 هؤاليمكنك سلك،  لشخصياتأنشطة بالكتاب كله، اطلب من طفلك تقديم اهر فى قصص وعلى شخصيات تظ Learning Starsيحتوى كتاب 
 لون عينيه؟ا /م ؟لون ثوبهاا سمها؟ ماسمه/ما ا سئلة مثل: ماأ

 
 أفكار للتعلم فى المنزل
 


