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ارسم شخصیتك المفضلة واكتب بعض 
 الكلمات لوصف الشخصیة.

. ارسم أرنب عید الفصح   

 

 تمثیل بطلك المفضل.

 

. اصنع دمیة   
 

استخدم شعلة إلنشاء عرض دمیة 
 الظل.

 

Break  
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  كم عدد الطرق التي یمكن أن تجعل الرقم
5? 
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 كم عدد الطرق التي یمكن أن تجعل الرقم
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في منزلك؟ 3 كم مرة یمكنك رؤیة الرقم  
 

 
 
 

في  1كم مرة یمكنك رؤیة الرقم 
 منزلك؟
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 الیوم:رقم 

(ارسم  7اكتب كل ما تعرفھ عن الرقم 
 صوًرا أو اكتب كلمات).

 رقم الیوم:
(ارسم  4اكتب كل ما تعرفھ عن الرقم 

 صوًرا أو اكتب كلمات).

 رقم الیوم:
(ارسم  10اكتب كل ما تعرفھ عن الرقم 

 صوًرا أو اكتب كلمات).

 رقم الیوم:
(ارسم  6اكتب كل ما تعرفھ عن الرقم 

كلمات). صوًرا أو اكتب  

 رقم الیوم:
اكتب كل ما تعرفھ عن 

(ارسم صوًرا أو  8الرقم 
 اكتب كلمات).

 



اطلب من شخص ما أن یساعدك في جمع 
قطعة وعدھا. 20  

 عد العناصر في دوالبك.
 

احسب عدد الخطوات الالزمة 
للوصول من غرفة نومك إلى 

 المطبخ.
 
 
 

Snapالعب  باستخدام أوراق اللعب  
(أخرج جمیع األحرف الموجودة في 

 العبوة).

. ترسم 20-0یستدعي اآلباء األرقام من 
 كائنات لمطابقة األرقام.

3   

 اللیاقھ البدنیھ:
تدرب على رمي الكرة مع أحد أفراد 

 العائلة والتقاطھا.
 
  

اللیاقھ 
 البدنیھ:

 20عد إلى 
وقم بقفزة 
نجمة لكل 

 رقم
 

  
اللیاقھ 
 البدنیھ:

تخطى المنزل 
 لمدة دقیقتین.

  
اللیاقھ 
 البدنیھ:

كم عدد قفزات 
النجوم أو 

القفزات التي 
یمكنك القیام بھا 

ثانیة؟ 60في   

اللیاقھ 
 البدنیھ:

وقم  20عد إلى 
بقفزة نجمة لكل 

 رقم.
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YouTube :للقیام بھ 
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Break  

ھر
لظ

د ا
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غنِ أغنیة مع أحد أفراد 
األسرة ، "رؤوس الكتفین 

وأصابع والركبتین 
 القدم".

 
 

انظر إلى الطقس في الخارج. ارسم ما  
 یمكنك رؤیتھ في الخارج

فكر في حیوان واحد یعیش في المزرعة. 
 ارسم الحیوان.

  ارسم صورة عن شعورك الیوم.
 قم بعمل رقصة وأداءھا لعائلتك.
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