دعم التالميذ زف ز ز
المنل :الصف الرابع
ي

ٌ
مقتبس من مدارس دنفر العامة ()DPS
ُو ِضع هذا الدليل يف األساس عىل يد المدارس العامة بمقاطعة هوارد؛ وهو

استعراض عام
إلشاك األطفال ف أنشطة التعلم أثناء إغالق المدارس بسبب مرض رفيوس كورونا ُ
ُصمم هذا الدليل بهدف تقديم أفكار ر
المستجد  .COVID-19وتهدف األنشطة المدرجة إىل المساعدة يف
ي
الحفاظ عىل بقاء النشاط الفكري لدى األطفال أثناء وجودهم يف الميل .وال تمثل أفكار األنشطة هذه المرحلة األوىل من عملية التدريس المقدمة يف المدارس .وستقدم عملية التدريس
األوىل ،بأفضل ممارساتها ،عند عودة التالميذ إىل المدرسة.
ُ
تقييما ولن تحتسب باعتبارها ً
ً
جزءا من درجات التلميذ .يجب عىل العائالت أن تطلع عىل القائمة وتحدد
الت يقوم األطفال بإنجازها يف الميل باعتبارها
لن تستخدم األنشطة والمهام ي
الخيارات المالئمة وسهلة المنال .من الممكن تنفيذ هذه األنشطة ر
أكي من مرة.

اليوم
نموذج الجدول
ي
9:00-8:00

االستيقاظ واالستعداد

تناول اإلفطار وارتداء المالبس واالستعداد لليوم الجديد

10:00-9:00

وقت الدراسة األكاديمية

ً
واحدا أو ر
حدد ً
أكي من الخيارات الواردة بالقائمة أدناه.
خيارا

10:30-10:00

االختيار الحر

ً
َّ
اللوحية
والطه واأللغاز واأللعاب
نشاطا ،مثل ِق َطع المكعبات (ليغو) والرسم
اخي
ي

11:00-10:30

ً
ً
واحدا أو ر
أكي من األنشطة المعتمدة عىل األجهزة الشاشية من القائمة الواردة أدناه.
نشاطا
وقت استخدام األجهزة الشاشية اخي

12:00-11:00

الغداء ووقت الفراغ

تناول وجبة الغداء ،أو الخروج للتمشية أو اللعب بالخارج

1:00-12:00

وقت الدراسة األكاديمية

ً
واحدا أو ر
حدد ً
أكي من الخيارات الواردة بالقائمة أدناه.
خيارا

1:30-1:00

االختيار الحر

ً
َّ
اللوحية
والطه واأللغاز واأللعاب
نشاطا ،مثل ِق َطع المكعبات (ليغو) والرسم
اخي
ي

2:00-1:30

القراءة

ً
ً
عي اإلنينت من أحد الموارد المدرجة أدناه.
اقرأ كتابا أو اخي كتابا بصيغة إلكيونية ر

1

2:30-2:00

وقت الخروج من ز ز
المنل

3:00-2:30

ً
ً
واحدا أو ر
أكي من األنشطة المعتمدة عىل األجهزة الشاشية من القائمة الواردة أدناه.
نشاطا
وقت استخدام األجهزة الشاشية اخي

4:00-3:00

االختيار الحر

الخروج للتمشية أو اللعب بالخارج

ً
َّ
اللوحية
والطه واأللغاز واأللعاب
نشاطا ،مثل ِق َطع المكعبات (ليغو) والرسم
اخي
ي

اختيارات النشاط
يوم عىل
اس عىل "لوحة لالختيار" مؤلفة من عدة خيارات .فكر يف اختيار مجموعة متنوعة من األنشطة من ربي ٍ
عدد قليل من المجاالت ذات المحتوى المختلف كل ٍ
يحتوي كل مجال در ي
واليامج التلفزيونية .إن إجراء محادثات مع طفلك حول
فرص للنشاط
حدة .وتشتمل هذه الخيارات عىل
عي اإلنينت ر
البدن وقراءة الكتب واستخدام التكنولوجيا والموارد المتاحة ر
ي
ٍ
وتحسي الفهم.
الت يقوم بإنجازها سيساعد يف دعم مهارات التواصل
ر
األنشطة ي
التاىل (الذي أنشأته مدارس مقاطعة هوارد العامة والذي تم تعديله من أجل استخدامه لدى مدارس دنفر العامة) لمساعدة طفلك عىل تحديد مجموعة متنوعة
رج استخدام المخطط
ُي ر
ي
من المهارات كل يوم لتشجيع استمرارية التعليم يف جميع المجاالت:
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الموضوع

آداب اللغة

الرياضيات

الخيار 1

ً
خطابا إىل الشخصية الرئيسية
اكتب
.
الت تقرؤها قدم نصيحة
بأحد الكتب ي
للشخصية حول كيفية حل المشكلة
الت تواجهها يف القصة .يف خطابك،
ي
شارك ما إذا كنت قد واجهت مشكلة
مشابهة وكيف قمت بحلها؟

اصنع طائرة ورقية .قم بقياس المسافة
تطيها الطائرة الورقية عند قذفها يف
الت ر
ي
الهواء .افعل هذا األمر مرة أخرى .حدد
القذفتي.
الفرق ربي
ر

الخيار 2

الخيار 3

الخيار 4

ً
ً
روانِ .صف ما تعلمته
اقرأ مقاال أو كتابا ر
غي ي
ألحد األصدقاء أو ألحد أفراد العائلة .تذكر
الت
أن تقوم
ر
بتضمي المفردات الهامة ي
تعلمتها من المعلومات يف وصفك هذا.

أكي قدر ممكن من التفاصيلِ ،صف العطلة
باستخدام ر
.
بتضمي معلومات محددة عن
الت تحلم بها قم
ر
ي
المكان الذي ستذهب إليه ،وأين ستقيم ،وماذا ستفعل
ومن سينضم إليك خالل العطلة؟

قم بإنشاء إعالن لفيلمك أو كتابك
َّ
بتضمي نوعه
المفضل .تأكد أن تقوم
ر
وشخصياته ومكان وزمان األحداث والفكرة
الرئيسية والحبكة الروائية له.

ً
كسورا مختلفة .ارسم صورة لكل كرس اكتب مسألة ّ
نصية تتضمن عمليات ضب مختلفة،
اكتب
مثل  7 × 24أو .5 × 30
من هذه الكسور .ضع كل كرس عىل خط
األكي قيمة والكرس
األعداد .حدد الكرس ر
األصغر قيمة.

اكتب ً
كرسا ،مثل  8/7أو  .10/9قم بتقسيم
الكسور بثالث طرق مختلفة.
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احتفظ بمجلة علمية مصنوعة بالميل.
قم بإضافة محتوى جديد كل يوم عن
يثي
طريقة الكتابة أو الرسم .ما الذي ر
تساؤالتك؟ ما الذي يمكنك مالحظته
(رؤيته أو سماعه أو اإلحساس به)؟

العلوم

الدراسات
االجتماعية

اقرأ ً
ً
خياىل واكتب عما
غي
كتابا
علميا ر
ي
تعلمته.

قم بإنشاء خريطة لمجتمعك أو واليتك
بتضمي أيقونات لكل من
أو بلدك .قم
ر
الت من
والمعالم
المادية
الخصائص
ي
صنع اإلنسان.

ُ
هل لديك حيوان أليف يف الميل أو دمية
أكي قدر
حيوان مفضلة لديك؟ باستخدام ر
ً
مخططا حول
ممكن من التفاصيل ،ارسم
أجزاء جسم الحيوان وضع تسمية عليه
ووضح الغرض من كل جزء عىل حدة من
األجزاء.

ّ
كون مالحظاتك الدقيقة عن مختلف األشياء
الموجودة داخل ميلك أو خارجه (بعد استئذان
شخص بالغ) .تفحص األحجار واليبة حول مجتمعك.
الت
كم عدد األنواع المختلفة من األحجار  /الصخور ي
الت يمكنك
يمكنك العثور عليها؟ كم عدد الكلمات ي
استخدامها لوصفها (اللون والملمس والحجم
والشكل)؟

قم بتصميم حلبة سباق .باستخدام جسم
دائري ومواد معاد تدويرها ،مثل أوراق
ّ
التواليت ولفائف المناديل الورقية ،صمم
حلبة سباق .ارسم مخط ًطا لتصميمك
وضع عليه عالمات تسمية يف مجلة العلوم
ً
تحديا أمام
الميلية الخاصة بك .ضع
بتضمي العديد من
نفسك بأن تقوم
ر
التغييات يف االتجاه .هل يمكنك عمل
ر
ً
أوىل؟ هل كان ناجحا عند اختباره؟
نموذج ي
الت يمكنك إجراؤها؟
التحسينات
ما
ي

قم بتحديد القادة الموجودين يف مجتمعك .ناقش
ً
خطابا إىل أحد قادة
أدوارهم ومسؤولياتهم .اكتب
تعتيه مهماً
ر
ء
س
حول
المجتمع تشاركه فيه رأيك
ر
ي
بالنسبة للمجتمع.

ر
لشء ما .تأكد من
قم بإنشاء خطة ادخار ي
تحديد كيفية كسب المال وكيف ستقوم
باالدخار.

هل ترى أي حيوانات يف الخارج؟ اكتب ما
تالحظه من أفعالها .ما السلوك الذي تراه؟

ضع خطة عمل ر
صغي
لمرسوع تجاري
ر
يمكنك إدارته لكسب المال( .مثل :كشك
عصي الليمون أو غسل
صغي لبيع
ر
ر
السيارات أو تمشية للكالب وما إىل ذلك).
حدد الموارد ر
البرسية والطبيعية والرأسمالية
الت ستحتاج إليها.
ي
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الفنون المالئمة

الفنون المالئمة

الفنونّ :
المثاىل من
صمم زوجك
ي
األحذية.

الفنون :ارسم خريطة توضيحية تعرض
ر
سء تفعله خالل اليوم.
عليها كل ي

اليبية البدنية والصحة :خصص  30دقيقة من
البدن من اختيارك.
النشاط
ي

اليبية البدنية والصحة يمكنك إقامة حفلة
َّ
المفضلة.
للرقص .ارقص عىل أغانيك

التكنولوجيا التعليمية:

التكنولوجيا التعليمية:

تدرب عىل استخدام لوحة المفاتيح لمدة
 20دقيقة

أكمل المسار  Dأو  Eأو  Fمن Code
 Studioعىل code.org

اثني لإليقاعات
الموسيق :قم بتدوين
مقياسي ر
ر
القياس.
البسيطة باستخدام التدوين
ي

وسائط المكتبة :اخي من ربي مجموعة
متنوعة من مواد القراءة بما يف ذلك الكتب
ّ
المصورة والكتب المؤلفة من فصول
َّ
المصورة
والمجالت والقصص
(الكوميكس) .تدرب عىل التعرف عىل
الروان.
وغي
الفرق ربي العمل
الروان ر
ي
ي

الموارد الرقمية

فيما يىل بعض الموارد المقيحة الت يمكن الوصول إليها ًّ
رقميا
ي
ي
المدرس يف الميل
التعلم
●
ي
● PBSKids
● المكتبة الرقمية لمدارس دنفر العامة ()Denver Public Schools Digital Library
اإلنجليية واإلسبانية واألمهرية والفيتنامية)
● ( Denver Public Library Phone A Storyمتاحة باللغة
ر
● قائمة مدارس دنفر العامة األكاديمية التكنولوجية (:)DPS’ Academic Technology Menu
○ حدد عطالت المدرسة ) ←(School Breakdownsمدرستك ) ←(Your Schoolانتقال (!)Go
وىل األمر مطلوبة" :الموارد المعتمدة من خالل موافقة أولياء األمور يف مدرستك
○ عالمة التبويب "موافقة ي
غي مطلوبة" :الموارد المعتمدة من المنطقة التعليمية
وىل األمر ر
○ عالمة التبويب "موافقة ي
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أفكار لألنشطة ألولياء األمور باللغة اإلسبانية
● Las Provincias
● Bebesymas
● Sapos Y Princesas

التعليم
التلفزيون
ي

اليامج التعليمية التلفزيونية .إليك كيفية الوصول إىل محطة  PBSيف منطقة دنفر.
تمتلك  PBSمجموعة متنوعة من ر

●

الهوان)
األثي (بالالقط
عي ر
ر
ي
○  :Rocky Mountain PBSالقناة 6.1
○  :RMPBS KIDSالقناة 6.2

●

تلفزيون الكابل (كومكاست)
○  :Rocky Mountain PBSالقناة  6و658
○  :RMPBS KIDSالقناة 245
○ قناة  / Createقناة  :*Worldالقناة 248
○ حسب الطلب ( :)On Demandقناة ("Your Colorado") 1

●

الصناع (خدمة )DIRECTV
القمر
ي
○  :Rocky Mountain PBSالقناة 6

●

الصناع (شبكة أطباق الستااليت ")"Dish Network
القمر
ي
○ :Rocky Mountain PBS HDالقناة 6
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