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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 2 WEEK 9: 1st March -5thMarch 2020 
 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English English Journey Unit 3 Lesson:13 

Vocabulary Words to know: green, yellow, grow, open, fall, new, down, and 

goes. 

 S.B pages: 76-77 

 P.B page: 181. 

 Booklet pages: 17 

Reading Comprehension:  

 Seasons.  

 S.B pages: 81-99. 

Foundational Skills: 

 Words with sh, wh, ph, and Constrictions with ‘s, n’t. 

 P.B pages: 180, 182 and 186.  

Grammar: Subjects and Verbs 

S.B pages: 116-117. 

P.B pages: 184 and 189. 

- IDP Presentation will be on Tuesday 

3rd March 2020. 

English practice book: 183, 190, and 

192. 

Complete pages due on 8th March, 

2020. 

- Writing Quiz will be on Monday 9th 

March. (Booklet page: 24 (My Daily 

Morning Routine) 

-Reading Test will be on Thursday 

12th Feb. English Journey Unit 3 

page: 104-114 (Four Seasons for 

Animals). 

Math Volume 1B: Math in focus 

 Chapter 12:  

Lesson 2: Place value. 

Student Book 1B pages 63 to 65 

 Lesson 3: Comparing, ordering, and patterns 

Student book 1B pages 66 to 68 

Homework: 

Page 21 and 22 in the Math Booklet. 

Due on 8th of March 2020 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Science Inspire Science: 

Unit: 4- Sky Patterns 

Lesson 1:  Objects in the Sky 

 SB Pg: 7-18 

Vocabulary Words: 

Star, Planet, Earth, Moon 

Sun 

Inspire Science:  

 HW Science booklet page 29 due on 

9th March, 2020. 

 

ICT 
● Completing the IDP tasks  and ICT Booklets 

Practicing for the IDP 

 

Art Count and draw 

From the booklet 

The student should have: 

Pencil color. 

Crayons  

Drawing book  

 

Music Revision 
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  ثانيسبوعيّة للفصل الّدراسّي الالخطة األ

 2020مارس 6 –مارس  1 :تاسع الاألسبوع 
 االوللّصف ا

 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة

اللغة 
 العربية

 األحد: حرف النون )كتاب الطالب(.
 اإلثنين: تابع: حرف النون )كتاب الطالب(.

 الثالثاء:مراجعة من كتاب الطالب.
النون( "كوكو ديك نشيط، هوهو َكْلٌب  -الميم -الالم -األربعاء: إمالء الحروف ) الكاف

 نفخ ماهر بالون كبير". -كسول، تعمل نملة في البستان
 الخميس: التدريب على كتابة جمل بالدفتر األخضر.

 حرف القاف من كتاب النشاط. -
 تاريخ التسليم: 

 11/3/2020األربعاء 

التربية 
 اإلسالمية

 الدرس  الثالث :  -الوحدة الرابعة ) أُطيع ربي( 

 

 .  68إلى  الصفحة  66الحصة األولى : درس صالتي نور حياتي   من الصفحة 

 

 .  70إلى الصفحة  68الحصة الثانية : متابعة درس  صالتي نور حياتي  من الصفحة 

 

 .  73إلى الصفحة  70الحصة الثالثة : متابعة درس صالتي نور حياتي من الصفحة 

 

 الواجب :   

على دفتر التربية اإلسالمية اكتب  بخطك المميز وبطريقة 
 ابداعية  أسماء الصلوات المفروضة  وأوقاتها . 

سيتم استالم الواجب في الحصة الثالثة  لمادة التربية 
 ع اإلسالمية لهذا األسبو

الدراسات 
 االجتماعية

 الوحدة الرابعة : زايد والتراث 

 الدرس الثالث : أحب تراثي 

 76الى صفحة  73أوال : مالبسي رمز هويتي من صفحة 

 من الكتاب المدرسي  76حل نشاط أشارك وأتعلم صفحة 

 ألصق صورا للزي الوطني اإلماراتي.

 سيتم استالم الواجب في الحصة القادمة

التربية 
 االخالقية

   مشروع التربية األخالقية

  حياتي قصة  بعنوان تصميم قصة للطالب

  -  إعادة تدوير
 

 

 


