ESOL - 3rd Grade Learning Choice Board
May 25 - May 29
االربعاء
الثالثاء

الروابط الزرقاء قابلة للنقر

االثني

القراءة  -التسلسل

مشاهدة فيديو  BrainPopJrحول
التسلسل هنا

برينبوجر- .
الذك الخاص
استخدام تسجيل الدخول ي
بك
 -اختبار الثابت

استكمال األنشطة التالية:

اسم المستخدم األخبار
المدرسيةLearning20 :
كلمة المرور :كليفورد

 -تشغيل الكلمات

قراءة مقالة األخبار سكوالستيك
حول كيفية جعل (الخطوات) "أقالم
الرصاص" مع آالت بسيطة .هنا

باستخدام منظم الرسوم البيانية هذا
التسلسل،
اكتب الخطوات الالزمة لصنع قلم
رصاص.

Week of

الخميس

الجمعه

االستماع إىل هذه األغنية حول
التسلسل

االستماع إىل قصة مسلية عن
آرن دونات هنا
ي

االستماع إىل هذه األغنية حو
التسلسل

انقر هنا لمشاهدة مقطع يوتيوب
ن
التني الخاص
عىل كيفية تدريب
بك.

اتبع درس الكتابة أدناه.

إكمال مسابقة التسلسل هذه

الدرس :بعد مشاهدة مقطع ،وجعل
قائمة من الخطوات لديك
الستخدامها لتدريب التني لالستماع
إليك.

استخدم منظم الرسم هذا لرسم
الخطوات ثم كتابتها ر
بالتتيب
هنا

اضغط هنا

هنا لعبة ممتعة أخرى للعب
الستعراض أصوات أحرف العلة
الطويلة:
لعبه

النحوي
أنماط حرف العلة
الطويلة
Play a fun game about
long vowels here
لعبه

كتابه

االستماع إىل هذه القصة تسىم كيف
أصبح القراصنة هنا

تعرف عىل الروايات الشخصية
باستخدام هذا الرابط وهذا الرابط

الذهاب عىل مطاردة طويل الزبال العلة
لعب لعبة "سايلنت ه" باستخدام هذا
الرابط.
ماذا يمكنك أن تجد نف ن ن
متلك الذي
ي
يحتوي عىل أحرف العلة الطويلة؟
امثله:
امثله:
كاب  > ---كيب
•
الحيوانات األليفة > ---محطة اللعب) ay-( .
•
ن
سكي ()i__e
بيت
كيت  > ---طائرة ورقيةاللحم (-منظمة الدول المتعددة)
•
نقطة  > ---دوت
•
قطع > ---لطيف
•

الحصول عىل بعض المتعة وتعلم
كيفية رسم بيكاتشو ن يف الكرة
هنا

استخدام عينة الكتابة الرسدية

هذه
استخدم ورقة التخطيط هذه
لتشكيل أفكارك حول رسدك.
جعل قائمة ن يف ترتيب كيف أصبح
الصب القراصنة
ي

ر
اخت موجه كتابة من اختيارك:
استخدم هذا الرابط

اكتب الخطوات باستخدام كلمات
االنتقال لرسم بيكاتشو.

المثال:
أوال  ،ال بد يىل من ....
ثم ،أنا بحاجة إىل ...

التخطيط

مراجعة مقاطع الفيديو هذه
فيديو  - 1طويل A
فيديو  - 2طويل O

(آرن) وقصة
باستخدام
ي
(دونات)

مراجعة الروايات الشخصية باس
هذا الرابط وهذا الرابط

الكتابة عن الوقت عندما حدث
شء مضحك لك باستخدام هذه
ي
السلسلة من األحداث الرسم
ن
البيان
ي

شء حدث لك.
اكتب عن ي

استخدم ورقة التخطيط هذه
لتشكيل أفكارك حول رسدك.

ر
اخت موجه كتابة من اختيارك:
استخدم هذا الرابط

