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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 1 WEEK 7 :13th-17th
 October 2019 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English  Vocabulary: (Lesson 3) (curious George at school)  

Student book pages 66 to 67  

Practice book page 32  

  Reading Selection: (Curious George at school)  

Student book pages 70 to 81  

  Reading Comprehension: (Sequence of Events) 

 Student book page 68  

 Foundational Skills: (Words with short o) 

 Practice book page 43 (Inflection -s) Practice book page 37 

Spelling Test on Sunday 20th of 

October 2019.  

Study the following words: 

Sing- no –do- funny –they- Find  
 Homework: Practice Book 

page 31 and 34 

 Due on 20th of October 201 

 

Math Volume A1: 

 Chapter 3: Addition Facts to 10 

 Lesson 1: Ways to add 

SB Page no: 50,51,52 

 Lesson 2: Making Addition Stories 

SB Page no: 55,56,57,58 

 Lesson 3: Real-World Problems: Addition 

SB Page no: 59,60,62 

Vocabulary words:  Add, plus, equal to, addition sentence, counting tape, 

addition story 

Homework reminder: 

Volume 1A: Complete pages 53, and 54 

Due on 14th October, 2019. 

 

Home work: 

Volume 1A: Complete pages 61, and 63 

Due on 21st   October, 2019. 

 



2 

 

 

-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 
 
 
 
 
 
 

 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit: 2-  Animal parents and their offspring 

Lesson 1:  Animals’ structure 

 Animal Parts 

 Sort Animals 

 SB Pages: 6-12 

Vocabulary Words: amphibians-birds- fish- insect-mammals-reptiles 

Online Resources 

WWW.HMH.COM 

HMH Science Dimensions: 

Complete the worksheets:   

Due on 21st October, 2019. 

 

 

ICT 
Learn about computer keyboard 

Identify the numbers and its position on the keyboard 

Classroom activity in the booklet Page 25. 

Helpful Link: 

https://www.typing.com/student/game/keyboard-climber-2 

https://www.typing.com/student/games/play/type-a-balloon 

Practice keyboarding by typing the 

letters that spell your name and the 

numbers that indicate your age and your 

class and section. print it in A4 sheet & 

submit it on or before 24th October 

2019 

 

http://www.hmh.com/
https://www.typing.com/student/game/keyboard-climber-2
https://www.typing.com/student/games/play/type-a-balloon
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 سبوعيّة للفصل الّدراسّي األول الخطة األ
 17/10/2019-13 :سابع األسبوع ال

 لاألولّصف ا

 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
إلى  92األحد: كتاب الطالب، حرف الحاء، تجريد شفوي من صفحة  اللغة العربية

 .96صفحة 

 اإلثنين: كتاب اقرأ وتعلم، حرف الحاء.

 الثالثاء: كتاب النشاط، حرف الحاء، مهارة االستماع.

 100األربعاء: كتاب الطالب، حرف الخاء )وعي صوتي( من صفحة 
 .104حتى صفحة 

 105الخميس: كتاب الطالب، حرف الخاء )تجريد شفوي(، من صفحة 
 .109إلى صفحة 

 في الدفتر. نسخ أشكال حرف الحاء + المد الطويل-

 .66إلى صفحة  64كتاب النشاط ، حرف الحاء، صفحة  -

 (.67+66تدريب الطالب على القراءة من اقرأ وتعلم، حرف الحاء+ صفحتي ) -

 حرف الخاء مع الحركات والمدود.نسخ  -
 23/10/2019تاريخ التسليم: األربعاء  -

 الدرس السادس :  –( أحب ربيالوحدة األولى  ) التربية اإلسالمية
    د صلى هللا عليه وسلم سول ُمَحمَّ الحصة األولى :درس َمْولد الرَّ

  52إلى الصفحة  50من الصفحة 
 
  د صلى هللا عليه  درس َمْولد الحصة الثانية : متابعة سول ُمَحمَّ الرَّ

 53إلى الصفحة  52وسلم   من الصفحة 
 
 :  د صلى هللا عليه  الحصة الثالثة سول ُمَحمَّ متابعة  درس َمْولد الرَّ

 57إلى الصفحة  54وسلم   من الصفحة 

 

 
 الواجب : 

 
عّبر عن حبك ل  سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  بعبارة بخطك الجميل  أو رسمة   في دفتر 

 التربية اإلسالمية 
 

 . األسبوع القادمسيتم  استالم الواجب في الحصة األولى من 

 كتاب التربية الوطنية  الدراسات االجتماعية

 الوحدة الثانية:
 وطني اإلمارات

 بالديالدرس األول: اتحاد 
 72إلى صفحة  70ثانياً: الشيخ زايد والشيخ راشد من صفحة 

 جمع صور عن الشيخ زايد والشيخ راشد ولصقها في دفتر التربية الوطنية.

 
 .سيتم تسليم الواجب في الحصة األولى للمادة في األسبوع القادم

 
 

العدل في المشاركة الوحدة األولى : اإلنصاف والمودة الدرس الخامس :  التربية األخالقية
 (30،31الكتاب المدرسي صفحة )

 


