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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 2 WEEK 8:  23rd February _27th February 2020 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English English Journey Unit 3 Lesson:12 

Vocabulary: 

• S.B pages: 42-43 

• P.B page: 166. 

Foundational Skills: 

• Phonics and Spelling and words with ch, tch, and atch.).  

• P.B pages: 171 and 177.  

Grammar: Commands 

S.B pages: 72-73 

P.B page 178. 

Writing: P.B pages: 170 and 176.  

English Booklet: Pages: 21 and 22  

Words to know: Our, brown, own, very, been, known, off, never. 

 

- Mastery test will be on Sunday 23rd 

Feb 2020. 
 

 

Math Volume 1B: Math in focus · Chapter 12: Lesson 1: Counting to 40.  

Student Book 1B pages 57 to 61 · 

 Vocabulary words: Twenty-one, Twenty-two, Twenty-three, 

Twenty-four, Twenty-five, Twenty-six, Twenty-seven, Twenty-

eight, Twenty-nine, Thirty, Forty. 

Homework: Volume 1B: page 62 in 

the Math book 1B Due on 1st of 

March 2020. 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  ثانيسبوعيّة للفصل الّدراسّي الالخطة األ

Science Inspire Science: Unit: 4- Sky Patterns Lesson 1: Objects in the 

Sky · SB Pg: 8-18 Vocabulary Words: Star Sun 

Inspire Science: HW Science 

booklet page 28 due on 2nd March, 

2020. 
 

ICT To define the types of storage devices. ● 

 To define the printer Helpful links: 

www.youtube.com/wach?=FLQBAe0gkRA 

Complete the homework in the 

booklet page no 25 

Art Count and draw From the booklet Page ( 5 to 7) The student should have: 

Pencil color -.Crayons -Drawing book  
Music C major scale notes ( music book page 5) 

 

 

 

 

https://www.basicmusictheory.com/c-note
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 2020فبراير  27- فبراير  23 :ثامنالاألسبوع 

 االوللّصف ا

 

 الواجبات المنزلية  األنشطة الصفية  المادة

 األحد: حرف "الالم"، كتاب الطالب. اللغة العربية 

 اإلثنين: تابع: "حرف الالم"، كتاب الطالب.

 الثالثاء: حرف "الميم"، كتاب الطااب.

 األربعاء: تابع: حرف "الميم"، كتاب الطالب.

 الخميس: كتاب النشاط + الدفتر األخضر. 

 حل تدريبات حرف الفاء بكتاب النشاط.  -

 تاريخ التسليم:  

 2020/ 2/ 4األربعاء 

 الدرس الثاني :   -الوحدة الرابعة ) أطيع ربي (   التربية اإلسالمية 

 

إلى الصفحة   58الحصة األولى : درس  سورة الناس من الصفحة  

60   . 

إلى  60الحصة الثانية : متابعة درس سورة الناس من الصفحة  

 . 62الصفحة  

إلى  62الحصة الثالثة : متابعة درس سورة الناس من الصفحة  

 . 65الصفحة 

الواجب :  صمم  ملصقاً  لدعاء الدخول إلى دورة المياه )اللهم إني أعوذ 

بك من الخبث والخبائث (  واكتبه بخط يدك المميز أو أي دعاء تقرأه دائماً  

 . 

سيتم استالم الواجب  في الحصة  الثالثة لمادة التربية اإلسالمية من  

 األسبوع .  

ي حصص التربية اإلسالمية  مالحظة : حفظ سورة الناس وسيتم التسميع ف

 من األسبوع القادم . 

 الوحدة الرابعة : زايد والتراث   الدراسات االجتماعية 

 الدرس األول : زايد الوالد 

 61الى صفحة  59ثانيا : زايد اإلنجازات من صفحة  

 

 من الكتاب المدرسي  61حل نشاط هيا نستكشف صفحة 

يكون لدولتي الحبيبة  أحوط برسم دائرة حول المركز الذي أحب أن 

 اإلمارات 

تقييم على الوحدة الثالثة ) اكتشاف تراث دولة اإلمارات العربية   التربية االخالقية 

 المتحدة من خالل سرد القصص(عن طريق ورقة عمل 

 

 


