


(TFE) وقت اللغة اإلجنليزية مع لوسي، ويز وزيغي خطوة خبطوة
1

(Eltee) مشاهدة الفيديو من القرص الرقمي املتنوع أو لوحة إليت

قراءة الكتاب

عرف طفلك إىل زيغي(Eltee ) االستماع إىل الصوت من الكتاب باستخدام القلم إليت

 وإنتاجها يف عام 2017 من قبل خرباء  Time for English  مت تطوير وقت اللغة اإلجنليزية
 يف التعلم املبكر، والرسوم املتحركة والتطبيقات. كولني روز هو مستشار لذه السلسلة. وهو
 متخصص يف تطوير مهارات التعلم والتفكري لدى األطفال الصغار. كولني  أيضا زميل يف
 اجلمعية امللكية للفنون، وهو عضو مؤسس يف محلة اململكة املتحدة للتعلم، وعضو يف
.اجلمعية الربيطانية للنهوض العلوم، وعضو بارز يف اجلمعية امللكية للطب

املهارات اللغوية: القراءة و الكتابة و النحو و الفهم •
مهارات االتصال: التحيات ، احملادثة ، رواية القصص •
مهارات الفن: الرسم، و التلوين، الصور اليومية، و املوسيقى، و الرقص •
مهارات الدماغ ( املح ) : املالحظة والتفكري املنطقي، و أمناط  االعرتاف ، السودوكو •
املهارات الرقمية: التعامل مع الشاشة اليت تعمل باللمس، و النقر، و السحب ، و الكتابة •
مهارات أخرى: األرقام و األلوان و الوقت ، و االستماع ، و الرؤية •

 : اوال أهم االشياء
.تأكد من أنك قد تلقيت مجيع املكونات الظاهرة على الغطاء •
 اجعل مجيع املكونات يف متناول طفلك قدر اإلمكان، واحلفاظ على هذا الدليل منفصل للرجوع •
. اليه

Bird Surprise
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

Choose a language:

Bahasa Indonesia

French

Cebuano

English

Tagalog

Arabic (      )

Place the Eltee Pen on the icon to activate

Foreword by Colin Rose

The first Lucy and Wiz series has been a big success. Through 
engaging stories it helps parents explore a range of moral issues 
and important ideas with their young children.

Now the story format has been adapted to help parents teach their 
children to start to read English and understand key concepts like 
comparisons, counting, shapes, and cause and effect.

Research shows that the most important influence on a child’s 
development is the sheer amount of interaction and conversation 
with his or her parents. So talking about everything you see and 
encouraging their curiosity is vital.

The illustrations and characters are colorful and engaging and the 
progression through the book is carefully planned by reading and 
early learning experts. There are useful hints that parents can 
share – for example about how to make plurals in English - and how 
to break up words to make them easier to read and pronounce 
(phonetics).

The extra motivation for your child is that Lucy and Wiz have  
a new friend called Ziggy - a friendly, colorful bird. They need to help 
Ziggy find her way home, and to do that they must look for clues.
By joining in the clue hunt your child will be learning all the basics; from 
the alphabet to words, counting and shapes - all in a fun way.

Any child who completes this innovative series will have a big 
educational head start. A child has only one first start in life, and 
these books will help make that start the best one possible!

Colin Rose is a specialist in developing learning and thinking skills in young 
children. He is a fellow in the Royal Society of Arts, a founder member of 
the UK Campaign for Learning, a member of the British Association for the 
Advancement of Science, and a senior member of the Royal Society of 
Medicine. His book Accelerated Learning has sold over 500,000 copies in 
several languages

العب التطبيقات

ابدأ مع كتب األنشطة

 البطاقات التعليمية ميكن استخدامها بانتظام للتفاعل بني الوالدين
.والطفل وجودة الوقت و يف وقت واحد مع أي مما سبق

(TFE) هو برنامج تعلم اللغة اإلجنليزية األكثر حداثة و هو الذي قام بتطوير  أكثر من 20 مهارات قيمة :
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من خالل املشغل اخلاص به (DVD) مشاهدة 10 قرص رقمي متنوع

!لتحفيز احلواس السمعية / البصرية طفلك وتعريفه على  الربنامج  (DVD) الفيديو األلول للطفل هو قرص رقمي متنوع

مقدمة، حتية

زيغي و 10 أدلة اخلاصة به

A-M األجبدية

عد من 1 إىل 10

املنزل

أفراد األسرة

الوقت

املزيد من الطعام

صيد السمك

N-Z األجبدية

األمساك وأجزاء اجلسم

األلوان

منتزه

ألعاب ورياضة

احليوانات األليفة

التسوق

مالبس

طعام

مزيد من األلوان

موقع البناء

املركبات واآلالت

املهن

رحالت السفاري

األشكال

احليوانات

الطيور

مزرعة

حيوانات املزرعة

األلبان

ألعاب، ألعاب داخلية

منتجع للتزجل

مواسم

أيام األسبوع

فواكه وخضراوات

منزل زيغي

عد من 1 إىل 20

الفن واللوحات

حفلة عيد ميالد

مواقع وحمتوى 10 أشرطة الفيديو
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 سوف ينضم طفلك إىل لوسي و ويز كما يتعلم زيغي اإلجنليزية، ومساعدته يف العثور على منزله،
.من خالل 10 حلقات مثرية لالهتمام
الغناء طويال والرقص طويال يف كل حلقة يوفر متعة إضافية أثناء تعلم اللغة اإلجنليزية
 ترمجات متوفرة إىل سبع لغات، مبا يف ذلك العربية والفرنسية والصينية، لذلك ال يفوت طفلك  أي
.شيء



 قصص تنتج حلقات ملساعدة طفلك على تطوير 10
!القراءة والفهم والنحو

  تتوفر أشرطة الفيديو  أيضا على لوح  إليت  اليت تأتي مع الربنامج
!اللوح األول  طفلك
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.شجع طفلك على املشاركة يف الغناء والرقص الدائم املتعلق  باألنشطة يف كل حلقة

.مقدمة يف بداية الكتاب يعطيك ملخص القصة ويقرتح أنشطة إضافية •
..نصائح لوسي عن  اللغة ، و اليت تظهر يف مجيع أحناء الكتب، وتساعد على تعليم النحو •
.إليت يف اجلولة األوىل Eltee  من املستحسن قراءة القصة دون قلم •
 إليت، یمینك أن تعرف طفلك على لغات أخرى - حیث یحتدثون و يسمعون Eltee عند استخدام قلم •
. األصوات
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 متتد صفحة مزدوجة  يف نهاية كل القصص
. Eltee  القصرية لتعلم الصوتيات مبساعدة قلم إليت

إليت مع القصص Eltee باستخدام قلم
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 وميكن أيضا ، Time to Learn إليت هو جهاز تعلم مسعي يتم توفريه مع وقت للتعلم Eltee قلم •
 ,Time for English with Lucy  أن يستخدم مع وقت اللغة اإلجنليزية مع لوسي، ويز وزيغي
Wiz and Ziggy. .
 إليت من خالل قراءة دليل املستخدم الذي يأتي Eltee يرجى التعرف على مجيع وظائف وميزات قلم •
.معه
 إليت  مع أي قصص من خالل أيقونة على صفحة العنوان موجودة على هذا Eltee جيب تفعيل قلم •
.الكتاب معني. وتسمح  الصفحة نفسها  لطفلك باختيار إحدى اللغات املتوفرة
 إليت  فرصة إضافية لطفلك لالستماع إىل النطق الصحيح وحتسني مهارات االستماع Eltee يوفر قلم •
 والقراءة لديه.كما أ،  وظيفة التسجيل ميكن أن تساعد أيضا طفلك على االستماع إىل الصوت،
.ومقارنته بالنطق الصحيح



 إليت لتعزيز املهارات اللغوية من خالل اللعب Eltee تطبيق مت حتمبله مسبقة على لوح 30
!واملمارسة، وتطوير املهارات الرقمية

 هناك ثالثة تطبيقات لكل من احللقات العشر. من األفضل أن تلعب التطبيقات بعد تصفح الفيديو •
.والكتب املالئمة
. تشمل األنشطة النقر، واالختيار، والسحب والكتابة ملنح خاصية التنوع •
. مستويات الصعوبة يف التطبيقات تشجيع طفلك على إكمال كل نشاط بشكل صحيح •

ماذا ترى؟

تغيري تعريفاهم

زجيي تذكر الكلمات

ميت سيحدث ذلك؟

اكتب الكلمات

اعثر عليهم

لغز األجبدية 2

لوسي حارس حديقة احليوان
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:10 مكمالت إضافية هلذا الربنامج املمتاز

!مثانية كتب النشاط املستقل ملساعدة طفلك على تطوير مهارات إضافية مع تعزيز مهارات اللغة •
.صفحات النشاط صديقة للنسخ الستخدامها مرارا وتكرارا •

 هل تريد ظهور طفلك على موقعنا على االنرتنت ووسائل االعالم
االجتماعية؟

يرجى إرسال أحد اخليارات التالية:
 1. صورة لطفلك مع زيغي أو أي عنصر آخر مفضل من الربنامج

 2. فيديو لطفلك يغين أغنيته املفضلة من الربنامج
 3. فيديو لطفلك وهو يقوم بأي رقصة - جنبا إىل جنب من الربنامج

 4. صورة من عمل فين لطفلك من أيشئ من  جملة األوىل، واحدة من
.كتب النشاط يف الربنامج

 مع امسك والبلد info@learningtime.co يرجى الربيد االلكرتوني ل
 واسم طفلك. سيتم عرض الصور / الفيديو خمتارة على موقعنا على االنرتنت
 ووسائل االعالم االجتماعية، وسويف متكن طفلك من  احلصول على شهادة

.اإلمتام اخلاصة به
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 250 بطاقة تعليمية يف 10 فئات تعرض املفردات اجلديدة، والتعرف على •
.الصور واملزيد من الوقت للطفل مع والديه

ALPHABET AND WRITING
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

www.LearningTime.co

Activity Book 1

GRAMMAR MATTERS
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

www.LearningTime.co
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Activity Book 5

ART AND CRAFT
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

www.LearningTime.co

Activity Book 2

www.LearningTime.co

LET’S SING!
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

Activity Book 6

BRAIN GAMES
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy

www.LearningTime.co

Activity Book 3

MY FIRST JOURNAL
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy
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Activity Book 7
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COMPREHENSION AND QUIZ
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy
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Activity Book 4
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PUZZLES AND FUN
Time for English with Lucy, Wiz and Ziggy
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Activity Book 8

.جيلب زيغي لعبة ناعمة  للحياة، وسوف تصبح قريبا الرفيق املفضلة طفلك •
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