
 

 سنوات 5 عمر والدة إلىمن ال – تعليم المبكر)هيد ستارت(لماتريكس ل
 البيتبصل المدرسة واتجدول 

 2020 (يونيو) حزيران 13 - آيار )مايو( 31

 

 .كل أسبوعين يك(درس)م كدرسمالى تسليمه قم بمع طفلك و اكملته  كل نشاط  التوقيع باألحرف األولىيرجى من أولياء األمور 

حد األ ثنيناإل  ربعاءاأل الثالثاء   السبت الجمعة الخميس 

 لنتحرك
(PDH) 

 
تحرك مثل حيوانك 

 المفضل.
 
 
 
 

 

 لنتحدث
(S/E, LLC, CA) 

 
استخدم الموز كهاتف 
وأجري محادثة مع 

 طفلك.
 

 )هاي فايف( كفك
(S/E) 

 
امنح شخًصا تحية 
بصفق الكف )هاي 

 اليوم. فايف(
 

 وقت القصة
(LLC) 

 
 اقرأ قصة مع طفلك.
 )اطرح أسئلة كيف ولماذا(

 

 األشكال
(M) 

 
اذهب في رحلة بحث 

ل حول اشكاألعن 
المنزل، وابحث عن 

المثلثات والمستطيالت 
 والمربعات والدوائر.

 

 يوم المرح العائلي
(APL,S/E,) 

 
قم بعمل كتاب عن 

األماكن المفضلة لديك 
 مع عائلتك.اليها  للذهاب

 

 نتظاهردعونا 
(CA) 

 
ارتدي مالبسك كبطل 
خارق أو شخصيتك 
 المفضلة لهذا اليوم.

 

 التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
 لطيفةأعمال 

(S/E, LLC, CA) 

 
افعل شيئًا لطيفًا ومفيًدا 

 .لك لجار
 

 
 

 قرأ عن ذلكإ
(LLC) 

 
اقرأ كتبًا عن الطقس 
وناقش ما يحدث في 

 الربيع.
 

 لنتحرك
(PDH) 

 
 تدرب على القفز.

 

 وقت القصة
(LLC) 

 
 مع طفلك. اقرأ قصة

 )اطرح أسئلة كيف ولماذا(

 

 يد المساعده
(S/E, SS) 

 
تبرع بالدمى والمالبس 

 القديمة إلى ملجأ.
 

 يوم المرح العائلي
(S/E, LLC, CA) 

 
ية لوحال تكالعب لعب

(board game) 

ع م طفولتكمن  المفضلة
 طفلك.
 

 المافن قياس كعك
(M) 

 
 موق المافن اصنع كعك

تع مللتياس المكونات بق
 الرياضيات المبكرة!ب

 

التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
التوقيع باألحرف األولى 

__________ 
 

 ____________________ توقيع الوالد/مقدم الرعاية: ______________________________________________سم الوالد/مقدم الرعاية: إ

 سم الطفل: ______________________________________ توقيع الموظف: __________________________________________إ

 ريخ: _____________________________________ ا:________________________ الت الصف_______________________المركز: 

 = ______________________ Tally _________________X    . 25 فقط: المكتبستخدام إ
 يالنهائمجموع ال                            األولى ة باالحرفوقعالم خاناتعدد ال                                

APL- مناهج التعلم.  SE- جتماعية والعاطفيةاإل.  PDH- التنمية البدنية والصحة. LLC -اللغة، معرفة القراءة والكتابة، صلواالت. M- الرياضيات. CA- الفنون اإلبداعية .S&T -العلوم والتكنولوجيا. SS -جتماعيةإلدراسات اال. 


