
Holiday Homework 
Dear Parents 

Please Encourage your child to 
read books during the 

Summer Holiday. 
Some fun activities to do 

during the Summer: 
-Develop fine motor skills: Encourage her to 

make free hand drawings and color them. 
- Count all the windows in your house. 
-Play memory games. 
- Use a small cup to fill a bucket of water – 
count. 
- Do a talent show with friends. 
- Read a book with your child and let her tell 
you the beginning, middle and end. 
- Give someone a compliment. 
- Draw a map of your house. 
- Practice Phonics and Math Games on 
Education City. 
- Read books with your daughters and ask 
questions about the book. 
- Make playdough and let them improve their 
fine motor skills. 
- Take them grocery shopping and learn how 
to work with money. 
- Count objects everywhere you go and ask 
them what color it is. 
- Do baking with your daughter, make 
cupcakes or cookies and learn about 
measuring. 
- Let them play outside as much as they can. 
- Stay off the Ipad! 

 
 
  
 

 

 األهالي األعزاء

يرجى تشجيع طفلك عىل قراءة الكتب خالل العطلة 

 الصيفية. 

ي يجب القيام بها خالل فصل 
فيهية التر بعض األنشطة التر

 الصيف: 

 

هارات الحركية الدقيقة: شجعها عىل عمل تطوير الم-

 رسومات يدوية حرة وتلونها. 

لك.  - ز ي متز
ز

 عد جميع النوافذ ف

 لعب ألعاب الذاكرة. -

 استخدام كوب صغتر لمىلئ دلو من الماء.  -

 إظهار المواهب مع األصدقاء.  -

ك بالبداية والوسط  - اقرأ كتاًبا مع طفلك ودعها تختى

 والنهاية. 

 امنح شخًصا مجاملة.  -

لك.  - ز  ارسم خريطة لمتز

ي المدينة ممارسة سماع الصوت وألعاب الريا -
ز

ضيات ف

 التعليمية. 

 قراءة الكتب مع بناتك وطرح أسئلة حول الكتاب.  -

ز مهاراتهم الحركية  - جعل اللعب والسماح لهم تحسير

 الدقيقة. 

اء البقالة وتعلم كيفية العمل مع المال.  -  خذها لشر

ي كل مكان تذهب واطلب منهم لون ما هو  -
ز

عد الكائنات ف

 عليه. 

ز مع ابنتك ، وجعل الكعك أو ملفات تعريف  - اعداد الختى

 االرتباط والتعرف عىل قياس. 

ي الخارج بقدر ما يستطيعون.  -
ز

 دعهم يلعبون ف

 ابق بعيدا عن ايباد!  -

 

 


