مسلسل :زينة النحلة الظريفة /الحلقة األوىل
عزيزي ول األمر ،إن تعريض الطفل لنصوص متنوعة ُتساعده عىل القراءة بطالقةّ ،
درب طفلك عىل
ي
ّ
القراءة واجعله يتحدى نفسه من خالل قراءة النص بدقيقة واحدة وبعدد أقل من األخطاء ،اجعل هذا
ّ
ً
ً
نشاطا ًّ
وقدم لطفلك كل أشكال التشجيع والمدح.
ممتعا،
يوميا
ُ
ُ ُ
ُ
استيقظت با ً
كرا اليوم،
أصدقائ ،نعم أنا هنا عىل هذه الزهرة الحمراء ،أنا النحلة زينة الظريفة،
السالم عليكم يا
ي
ُ
ُ
ُ
ألجمع الرحيق وألعب معكم لعبة ممتعة ومفيدة اسمها (أقرأ /وأستكشف /وأرسم).
ُ
ُ
ُ
الت تليه:
أصدقائ لنقرأ النص
هيا يا
ي
ي
التال قراءة صحيحة ثم نجيب عن األسئلة ي

النَّ ْحلَةُ ز ْينَةُ
ز ْينَةٌ ن َْحلَةٌ َ
ظريفَةٌ.
ت َ ْست َ ْي ِق ُ
صباحِ ْالبا ِك ِر نَشي َ
طةً.
ظ ُك َّل يَ ْو ٍم في ال َّ
الرحيقَ .
تَتَنَقَّ ُل بَيْنَ زَ ْه َرةٍ َوأ ُ ْخرى ِلت َ ْج َم َع َّ
س َل ْاللَذي َذ.
ث ُ َّم تَعو ُد في ْال َم ِ
ساء ِل َب ْي ِتها ِلت َ ْ
صنَ َع ْال َع َ
ث ُ َّم يَأْتي ُم َربي النَّ ْح ِل ُم ْرتَديًا قِنا َعهُ َوقُفَّازاتِ ِهِ ،ليَ ْست َ ْخ ِر َج ِم ْن َخليَّ ِة النَّ ْح ِل
افي ْال ُمفي َد.
ْال َع َ
س َل الص َ
س ُل ِغذا ٌء ُمفي ٌد يَ ُمدُّنا بِ َّ
راض.
الطاقَ ِة َويَ ْحمينا ِمنَ ْال َ ْم ِ
ْال َع َ

األسئلة:
-

-

-

-

-

ُ
ر
تنتم زينة؟
الحشات
ألي مجموعة من
ي
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ُ
ُ
مت تستيقظ زينة؟
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
ُ
ماذا تصن ُع زينة بالرحيق؟
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
برأيك ،لماذا يرتدي ُمر يئ النحل القناع والقفازات؟
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
عند حذف الصوت األول يف كلمة (زهرة) تصبح الكلمة ...............................
عند حذف الصوت األول يف كلمة (ظريف) تصبح الكلمة ..............................
عند استبدال صوت (خ) مكان صوت (ح) يف كلمة نحلة تصبح الكلمة ................
عند استبدال صوت (ش) مكان صوت (ب) يف كلمة الباكر تصبح الكلمة .............
عند إضافة صوت (س) يف أول كلمة (تعود) تصبح الكلمة .............................
التحدي:

ّ
ائ ،المطلوب منك أن تقرأ النص خالل دقيقة ونص ،وأمامك
ائ لنبدأ بالتحدي
التال يف قراءة النص القر ي
هيا يا أعز ي
ي
 3محاوالت للقراءة ضمن الوقت :

المحاولة األوىل

الزمن:

عدد األخطاء:

المحاولة الثانية

الزمن:

عدد األخطاء:

المحاولة الثالثة

الزمن:

عدد األخطاء:

ُ
ُ
وأرسم:
ستكشف
أ
أصدقائ حاولوا اإلجابة عن األسئلة التالية لمعرفة المزيد
حان وقت البحث واالستكشاف يف لعبتنا الممتعة ،هيا يا
ي
عت:
ي
-

صغيي العزيز ،برأيك أين يعيش النحل؟ يف الجبل أو عىل الشجر أو تحت األرض؟
ر
...........................................................................................

-

صغيي بالتعرف عليه من خالل
ما هو اسم بيت النحل؟ وهل يعيش النحل يف مجموعات؟ ساعدنا يا
ر
رسمه يف المرب ع؟

