
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية السادسة لنا والتي تحمل عنوان "حكايات يُحتذى بها". 

في هذه الوحدة الدراسية، سنقرأ حكايات من حول العالَم، ومن بعدها سنقوم بمناقشة العبر التي 
تعلمناها. قد تكون بعض هذه الحكايات، مثل حكاية "هانسل وغريتل" مألوفة بالنسبة لطفلكم، ولكنه 
بالتأكيد سيقرأ العديد من الحكايات للمرة األولى. تضم النصوص المختارة مجموعة من الحكايات 

الشعبية، بما في ذلك حكايات سببية )"كيف ولماذا"(، وقصًصا خيالية. ومن خلل مناقشة القصص 
والشخصيات المختلفة والمقارنة بينها، سنخوض في مواضيع مثل األمانة واللطف والجشع والصدق. 

تأكدوا من سؤال طفلكم عن بيدرو أورديماالس، أحد الشخصيات المحتالة المحببة في القصص الشعبية 
ألمريكا اللتينية.

"حكايات يُحتذى بها" هي وحدة دراسية غنية وممتعة، وأتمنى أن تكون تُحفِّز الكثير من النقاشات 
العميقة في المدرسة والمنزل. أتمنى منكم أن تجدوا وقتًا للقيام ببعض النشاطات المذكورة في 

الصفحات التالية، وكما جرت العادة دوًما، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا للقراءة، أو عن تقّدم 
طفلكم، ال تترّددوا في التواصل معي.



حكايات يحتذى بها
في هذه الوحدة الدراسية، نقرأ حكايات عالمية، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "ماذا يمكن أن نتعلم من الثقافات المختلفة؟" 

مة لمواصلة النقاش عن الحكايات التي قرأناها، والبناء على المهارات والمفاهيم التي تعلمها طفلكم في  إليكم هنا بعض األنشطة المصمَّ
المدرسة. آمل أن تستمتعوا أنتم أيًضا خلل العمل سوياً مع طفلكم! 

سرد الحكايات
هل لديكم حكاية من ثقافتكم الخاصة يمكنكم قراءتها أو سردها لطفلكم؟ 
ما هي العبرة التي تطرحها هذه الحكاية؟ ما هو وجه التشابه بينها وبين 
الحكايات التي يقرأها طفلكم في الصف؟ ما هو وجه االختلف بينهما؟ 

تجربة أدائية لألفعال
تعّرف طفلكم من خلل قراءاتنا على العديد من المفردات الجديدة، 

بما في ذلك األفعال الموجودة أدناه. األفعال النشطة والحيوية مثل هذه 
تجعل القصص أكثر إثارة. راجعوا معنى كل كلمة جديدة وتناوبوا 

بعدها على تمثيلها. تخيلوا أنكم فعل يرغب بالقيام بتجربة أداء ليكون 
جزًءا من قصة ما. يمكنكم كتابة حوار من نسج خيالكم. تدريب إضافي: 
اكتبوا ومثّلوا مسرحية قصيرة يكون فيها كل فعل من هذه األفعال جزًءا 

من أجزاء الحبكة.

 )stroll( طاف    )munch( مضغ   )conceal( أخفى
)stumble( تعثَّر

التشابه واالختالف
القدرة على المقارنة إليجاد أوجه التشابه واالختلف هي مهارة فهم 

قرائية مهمة سيتعلمها طفلكم هذا العام. اختاروا برفقة طفلكم، شعبَين 
أو مكانين أو عيَدين أو موضوعين مختلفين. ثم اطلبوا بعد ذلك طفلكم 

يخبركم أو يرسم لكم أوجه التشابه واالختلف بينهما.

 "o" اختر مد الحرف
 "oo" في قسم الصوتيات، يقرأ التلميذ كلمات يأتي فيها مد طويل

مثل لفظه في كلمة "boo". كما يتعلمون أنه باإلمكان الحصول على 
 ui, :نفس الصوت عبر جمع أحرف صوتية أخرى مع بعضها البعض
ew, ue, ou. يمكنك إيجاد أمثلة أدناه مكتوبة بخط سميك من الوحدة 

الدراسية. تحّدوا طفلكم أن يقدم كلمات أخرى تضم نفس الحروف 
الصوتية التي تجتمع لتشكيل الصوت "oo". لمساعدتكم على البدء بهذه 

المهمة إليكم أمثلة لكل حالة من الحاالت المذكورة.

food )tool(; fruit )juice(; grew )chew(; 
 cruel )glue(; soup )group(

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالصوتياتتوثيق الصلة بالفهم واإلدراك


