
أفراد العائلة األعزاء،
أهًل بكم في الوحدة الدراسية األولى لنا والتي تحمل عنوان "النباتات والحيوانات لها احتياجات". 

في هذا العام، سيكتسب تلميذ صف الروضة معنا معارفهم في القراءة والكتابة والمهارات 
اللغوية من خلل المشاَركة في عشر وحدات دراسية متعددة التخصصات عبر برنامج 

)Benchmark Advance(. لكل َوحدة دراسية تمتّد لثلثة أسابيع موضوعاً مختلفاً، وتتراوح 
المواضيع بين القتصاد وعلوم األرض والتاريخ والثقافة، وصوًل إلى مواضيع أدبية وغيرها الكثير. 

ومن خلل قراءتهم ألشعار وقصص ومسرحيات ونصوص معلوماتية، يُقّوي التلميذ مهاراتهم 
واستراتيجيتهم في القراءة والكتابة، ويُشاركون في مناقشات تعاونية مفيدة، ويربطون ذلك مع 

دراساتهم في مواد المحتوى األخرى. نتطلّع إلى مشاركة تقدم طفلكم معكم!

في مستهّل كل وحدة دراسية، سأبعث لكم برسالة كهذه إلى المنزل لتعريفكم بموضوع تركيز الوحدة 
الدراسية والمهارات التي يتعلمها طفلكم. كما سأقترح مجموعة أنشطة يمكن أن تقوموا بها سوياً مع 

طفلكم في المنزل للبناء على ما نقوم به في الصّف. 

في هذه الوحدة "النباتات والحيوانات لها احتياجات"، سوف يتعلم طفلكم كيف أن للكائنات الحية 
احتياجات معينة للحفاظ على حياتها . على سبيل المثال، تحتاج معظم النباتات إلى الماء والشمس لتنمو، 

بينما تحتاج الحيوانات إلى الغذاء، فضًل عن المأوى للختباء من الحيوانات المفترسة أو العوامل 
البيئية . سيكتشف طفلكم أيًضا اختلف الحتياجات بين النباتات والحيوانات . في هذه الوحدة الدراسية، 
سنقرأ نصوًصا مختارة تشمل أصنافًا أدبية مختلفة، من ضمنها نصوص معلوماتية، وِشْعر وقصص 

ل مصدر إلهام لهتمام أكبر بهذا  خيالية عن الحيوانات. مما ل شك فيه أن هذه الوحدة الدراسية ستُشّكِ
الموضوع المذهل الذي يمكنكم استكشافه بدرجة أكبر في المنزل.

وكما جرت العادة دوًما، إذا كانت لديكم أية أسئلة عن برنامجنا للقراءة، أو عن تقدم طفلكم، ل تترّددوا 
في التواصل معي. 



النباتات والحيوانات لها احتياجات
في هذه الوحدة، سنقرأ عن احتياجات النباتات والحيوانات، وسنتعّمق باإلجابة على السؤال التالي "لماذا توجد للكائنات الحية احتياجات 

مختلفة؟" إليكم هنا بعض األنشطة التي تهدف إلى استكمال الحوار والنقاش عن احتياجات الكائنات الحية، والبناء على المهارات 
والمفاهيم التي يتعلمها طفلكم في المدرسة. من يدري؟ ربما تكتشفون أنتم أيًضا معلومة أو معلومتين مع طفلكم!

احتياجات في الحي السكني
قوموا بجولة في الحي السكني مع طفلكم. أثناء قيامكم بذلك، قوموا 

بتدوين كل الكائنات الحية التي ترونها، من أطول شجرة إلى أصغر 
حشرة. ول تنسوا أن البشر هم كائنات حيّة أيًضا. عندما تعودوا إلى 

المنزل، تحّدوا طفلكم لتصنيف كل كائن حي رأيتموه إلى نبات أو 
حيوان . فّكروا مع طفلكم في احتياجات كل نبات وحيوان للبقاء على 
قيد الحياة . يمكنكم أن تبدؤوا باقتراح، على سبيل المثال، أن العشب 
يحتاج إلى الماء لينمو وأن السنجاب يحتاج إلى مأوى للختباء من 

عوامل الطقس أو الحيوانات المفتِرسة .

استخِدمها في جملة
يتعلّم طفلكم في المدرسة كلمات جديدة ذات صلة بالكائنات 
 ،)plants( نباتات ،)air( الحية واحتياجاتها، مثل هواء

 ،)water( ماء ،)sunlight( ضوء الشمس ،)sprout( برعم
 ،)hunt( صيد ،)grow( نمو ،)shelter( مأوى ،)food( غذاء
بقاء )survive(. راجعوا معنى كل كلمة من هذه الكلمات مع طفلكم. 

ثم اكتبوا كل كلمة على قصاصة ورقية صغيرة وقوموا بطيّها. ضعوا 
الكلمات المطوية في كيس أو وعاء. اطلبوا من طفلكم أن يلتقط كلمة 
من الكلمات من الوعاء وأن يستخدمها في جملة. ثم استخِدموا نفس 

الكلمة في جملة أخرى. استمروا حتى تشّكلوا جملة عن كل كلمة.

أنا الخبير
العديد من النصوص المختارة التي سنقرأها تصف تسلسًل أو ترتيبًا 
لألحداث . يُعّد التعّرف على التسلسل في النص مهارة مهمة للقراءة 
سيطورها طفلكم على مّر السنين . ادعموا هذه المهارة بدعوة طفلكم 
للتفكير في شيء تعرفونه جيًدا مثل ممارسة التمارين الرياضية أو 

ْعر. اطلبوا منه أن يصف لكم كيفية القيام بذلك خطوة  صنع جديلة للّشِ
بخطوة . قد يساعده القيام برسم صور لكل خطوة . شجعوا طفلكم على 
 )next( والتالي )first( استخدام كلمات إشارات التسلسل، مثل أوًل

 .)finally( وأخيًرا

توثيق الصلة بالمفرداتتوثيق الصلة بالموضوع

توثيق الصلة بالفهم واإلدراك

حرف اليوم
التعرف على الحروف هو الخطوة األولى في تعلم القراءة، وهي 
تعتبر جزًء مهماً من قسم الصوتيات في هذه الوحدة . على مدار 

األسابيع الثلثة المقبلة، اطلبوا من طفلكم اختيار حرف اليوم . قد 
تبدؤوا بالحرف األول من اسمه على سبيل المثال . أينما تذهبوا للسوق 

عوا طفلكم للعثور على هذا  أو المصرف أو المطعم أو السينما، شّجِ
الحرف. 

توثيق الصلة بالصوتيات


