مشروعات عطلة الربيع
إنشاء كتاب حيوانات
 .1اختر أية دولة في العالم!
ارسم واذكر اسم ثالثة حيوانات على األقل
تعيش في هذه الدولة.
 .2اختر أحد الحيوانات!
ما الذي يأكله هذا الحيوان؟
أين يعيش هذا الحيوان؟
كيف يختلف هذا الحيوان عن
الحيوانات األخرى؟
Ms. Powell Ms. Bola Ms. Roulhac
Ms. Hamilton Ms. Begum

إنشاء خريطة للحي
 .1سوف تحتاج إلى سبورة وورق وقلم رصاص
ودون كافة
 .2قم بجولة في الحي الخاص بك ّ
األشياء المختلفة التي تراها (المباني،
الحدائق ،أسماء الشوارع ،الكنائس ،المساجد ،معابد اليهود،
المدارس ،المستشفيات ،محطات اإلطفاء ،المتاجر).
 .3عندما تعود إلى المنزل ،ارسم خريطة كبيرة
للحي الخاص بك.
Ms. Sanchez Ms. Munoz Ms. Nasrin
Ms. Palma Ms. Maquial

إنشاء غالف كتاب لكتابك المفضل
 .1اختر أي كتاب وتأكد من أنك قرأت الكتاب بأكمله
 .2صمم غالفًا للكتاب من ثالثة أجزاء:
 الغالف األمامي :اسم الكتاب ،واسم المؤلف ،وصور
ملونة والتصميم
 مقدمة الغالف من الداخل :كل ما يتعلق بالمؤلف
 الغالف الخلفي :لماذا أوصي بأن تقرأ هذا الكتاب؟
ضا!
لماذا أعتقد أنك ستحبه ،أي ً
Ms. D. Martinez Ms. Mary DeLaCruz

رد عن كتاب
 .1اختر أي كتاب وتأكد من أنك قرأت
الكتاب بأكمله.
 .2اكتب مقالة مقنعة توضح فيها:
 لماذا اخترت هذا الكتاب
 لماذا يجب على الطالب اآلخرين قراءته
 شارك كيف ترتبط باألحداث في القصة
 كيف تعرفت على الشخصية الرئيسية ولماذا
Ms. D. Martinez Ms. Mary DeLaCruz

الفتة يوم األرض
يوم األرض هو يوم  22أبريل.2019 ،
 .1ارسم أو قم بإنشاء الفتة مستوحاة من يوم األرض
تتضمن شعارات ملفتة مثل "انقذ األرض" أو
"كيف يمكننا المساعدة؟"
 .2استخدم ورق كرتون وقصاصات من المجالت،
والصور الملونة والرسومات الخاصة بك لتوضيح
البيئات المختلفة (الهواء والماء والسماء والمدن والحدائق
والشوارع)
 .3لماذا تعود البيئة النظيفة بالفائدة على الجميع؟
 .4اذكر بعض األشياء التي يمكننا فعلها لمساعدة
بيئتنا.
Ms. Martinez Ms. Tina Mr. Pedro Ms. Sharlene

مشروع إعادة التدوير في يوم األرض
 .1اقرأ عن إعادة التدوير.
 .2اكتب عن أهمية إعادة التدوير.
 .3صمم مشروع إعادة تدوير لمنزلك،
أو لفصلك أو لمدرستك.
Ms. Morales Ms. Amador Ms. A. Sanchez
Ms. A. Ramos Ms. A. DeLaCruz

مشروع اللوحة المرئية
يلزم أن يساعد اآلباء األطفال من سن الروضة إلى الصف الثاني
 .1فكر في هدف شخصي طويل األمد تريد تحقيقه
بحلول يناير .2020
 .2استخدم دفتر القيادة لكتابة أهدافك
وما الخطوات التي تحتاج إليها للوصول إلى هدفك.
 .3الطالب من الروضة حتى الصف الثاني :قم بإنشاء لوحة مرئية تتضمن الصور
وجملتين تشرح هدفك.
 .4طالب الصفوف من الثالث حتى الخامس :قم بإنشاء لوحة مرئية تتضمن الصور
فقرة توضح الخطوات التي ستحتاج إلى اتخاذها
للتركيز على هدفك وتحقيق هدفك.
Mr. Jacob Ms. Bailey Mr. E. Ortiz Ms. Hazizaj
Mr. Mejia Ms. Chavez Mr. Reyes

من يعمل في مجتمعك؟
 .1اصنع قائمة تضم ثالثة أنواع من العاملين على األقل
من يعمل في مجتمعك
 .2اختر أحد العاملين في المجتمع واصنع
الفتة بعنوان "نبذة" عن ذلك العامل.
 ما اسم العامل االجتماعي؟
 ما أنواع األشياء التي يصنعها هذا العامل؟
 ما أنواع األدوات التي يستخدمها هذا العامل؟
 ما المالبس الخاصة التي يستخدمها هذا العامل؟
 ما التدريب الخاص الذي يحتاجه هذا العامل؟
 كيف يساعدني هذا العامل؟
Ms. Nasrin Ms. Sanchez Ms. Palma
Ms. Maquial Ms. Munoz Ms. Gasca
Ms. Gill Ms. Hazizaj

