June 2019
Elementary Summer Reading Challenge and
Holiday Homework
Dear Parents
As we approach the end of academic year
and the completion of assessments, we are
all very proud to see the outstanding
progress that the girls have made during this
academic year. With having such a long
summer holiday, it is important that your
daughter continues this learning so that she
comes back at the start of next academic
year without forgetting these skills she has
learnt this year.
During the holiday, the girls should be
reading daily for at least 20 minutes and
encouraged to speak and listen in English
too.
Below are some activities to help your child
over the summer. The children’s RAZ Kids
accounts will still be accessible so children
can continue to enjoy reading their assigned
books.
Over the summer vacation, teachers will not
be able to respond to Dojo messages but
please feel free to contact myself
kate.ap@lisg.ae should you have any queries
during the summer.
Thank you for your continued support
throughout the year.
Kind Regards,
Kate Hutchinson
(Assistant Principal Elementary)

2019 يونيو
تحدي القراءة و الواجبات المنزلية خالل العطلة الصيفية
للمرحلة االبتدائية
،أولياء األمور األعزاء
في الوقت الذي نقترب فيه من نهاية العام الدراسي واستكمال
 نحن فخورون جداً برؤية التقدم البارز الذي حققته، التقييمات
 مع قدوم العطلة الصيفية.الطالبات خالل هذا العام الدراسي
 من المهم أن تواصل ابنتكم هذا التعلم بحيث تعود إلى، الطويلة
المدرسة في بداية العام الدراسي القادم دون أن تنسى هذه
.المهارات التي تعلمتها هذا العام
 يجب أن تقرأ الطالبات يوميا ً لمدة ال تقل، خالل فترة العطلة
 وأن يتم تشجيعها على التحدث واالستماع باللغة،  دقيقة20 عن
.ً اإلنجليزية أيضا
.فيما يلي بعض األنشطة لمساعدة ابنتكم خالل فصل الصيف
ال يزال بإمكانكم الوصول إلى حسابات بناتكم عبر موقع
 حتى تتمكن الطالبات من االستمتاع بقراءة الكتبRAZ Kids
.المخصصة لهن
 لن تتمكن المعلمات من الرد على، خالل العطلة الصيفية
رسائل كالس دوجو ولكن ال تترددوا باالتصال بي عبر
 إذا كانت لديكم أي استفسارات خاللkate.ap@lisg.ae
.فصل الصيف

.شكرا لدعمكم المستمر طوال العام الدراسي
،أطيب التحيات
كيت هاتشينسون
) المرحلة االبتدائية- (مساعدة المديرة

تحدي القراءة

Reading Challenge

ما هي الكتب التي سوف تقومي بقراءتها في العطلة الصيفية؟ قومي بتسليمها إلى معلمتك الجديدة للحصول على جائزة مميزة.

What books will you read in the summer vacation? Hand this in to your new teacher for a special prize.
عنوان الكتاب
المؤلف
مراجعة ( كم عدد النجمات التي سوف تمنحيها من أصل خمسة؟)
Title of book
Author
Review (How many stars would you give it out of
)?five

Grade 3 Suggested Holiday Learning
التعلم المقترح خالل العطلة لطالبات الصف الثالث
أفكار لدعم اللغة اإلنجليزية
:تدربي على األصوات باستخدام هذا الموقع
Ideas to support English
Practice phonics at home using this website:
https://www.phonicsplay.co.uk/Phase2Menu.htm
:استخدمي هذه المواقع لتمرين مهاراتك اللغوية
Use these websites to practice your language skills:
http://prepdog.org/ http://www.henryanker.com/

أفكار لدعم الرياضيات
Ideas to support Math

أفكار لدعم العلوم
Ideas to support Science
طرق أخرى لدعم التعلم
Others ways to support
learning

. و التي سوف تحسن من مهارات المفردات و الطالقة في التعبير. ثم القراءة ثم القراءة،القراءة
استخدمي الصفحة أعاله لكتابة أسماء القصص التي قرأتها و إذا أحببت القصة كثيرا قومي بكتابة
.ملخص حول الكتاب و إحضاره إلى المدرسة
Read! Read! Read! this will improve your vocabulary skills and fluency. Use
the page above to fill in the name of the books your read and if you liked
the book a lot may be write a report on the book and bring it to school.
تطوير مهارات الرياضيات الذهنية من خالل التدريب اليومي على
Develop Mental Math skills by practicing every day on
https://www.topmarks.co.uk/maths-games/daily10
and
https://www.ixl.com/
تطوير المعرفة بالمادة و التعلم من خالل األنشطة االلكترونية على
Develop subject knowledge and learn through online activities on
https://www.ixl.com/science/
 قومي بلعب لعبة األرقام مع.إن الطالبات بحاجة للتدريب بشكل دائم على مهارات الضرب و القسمة
.ابنتك في المنزل أو في المركز التجاري أو في المركبة
The girls need to keep practicing multiplication and division skills. Play
number games with your daughter at home, in malls or in the car.

مدرسة ليوا الدولية – للبنات

واجبات العطلة الصيفية للصف الثالث

واجب اللغة العربية :
*ها قد مضت األيام متوالية سريعة حصدنا خالل ساعاتها أجمل المعارف وقطفنا
في أيامها أنفع العلوم  ،نتمنى لكن عطلة سعيدة وممتعة .
**عليكن قراءة القصص اآلتية في برنامج أقرأ بالعربية :
*ليلى تأكل طعامها .

* ليلى تقلد األصوات .

*عندما أشعر بالحزن .

* السحاب .

*قط شقي جدا ً .

* أميرة األميرة وأخوها الصغير .

واجب التربية اإلسالمية :
* مراجعة سورة االنشقاق والمطففين  ،والتدرب على تالوة وحفظ سورة البروج
والطارق .

