
1 

 

WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 
Term 2 WEEK 1: 5th January _9th January 2020 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English Welcome Back! 

 

 Review of 1st Term Exam 

 Discussion of IDP Task for 2nd Term 

 MAP results Awareness 

Introduction: Lesson (10) Student Book (A cupcake party) pages 

142 to 157 

Kindly bring all books, pencils and 

Textbooks to school. 

Math Volume 1A: Math in Focus 

 Chapter 7: Numbers to 20 

 Lesson 1: Counting to 20 

SB Page no: P 169-170 

 Lesson 2: Place Value 

SB Page no: P177-182 

Vocabulary words: Eleven, Twelve, Thirteen, Fourteen, Fifteen, 

Sixteen, Seventeen, Eighteen, Nineteen, Twenty, Place value 

 

Home work: 

Volume 1A: pgs 181,182  

Due on 13th January, 2019. 

 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit: 3-  See Objects 

Lesson 1: Light 

 Observe Light 

 SB Pg: 7-11. 

 

HMH Science Dimensions: Complete 

page: 10  

Due on 15th January, 2020. 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vocabulary Words: light- mirror- shadow- material 

Online Resources 

WWW.HMH.COM 

ICT ● Revising the second term topic and discussing about the Term1 IDP 

experiences. 

Introducing the second term topics and IDP. 

In A4 sheet paper  draw  the part of 

the computer and the and submit it on 

or before 16th January 2020. 

 

Art Op art Inspiring by: Bridget riley  Student should have: Pencil color. 

Crayons And file to save their work 

inside 

Music Going back to school song https://www.youtube.com/watch?v=zq4

55z_HYKU 

http://www.hmh.com/


3 

 

 
  ثانيسبوعيّة للفصل الّدراسّي الالخطة األ
 2020يناير 9-يناير  5 :األولاألسبوع 

 االوللّصف ا
 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
 األحد: حرف الصاد )أشكال الحرف(. اللغة العربية

 اإلثنين: حرف الصاد مع الحركات.
 الثالثاء: حرف الصاد مع المدود.

 األربعاء: تحليل كلمات فيها حرف الصاد.
 الخميس: نشاط حرف الصاد.

 -صي( + تحليل الكلمات )ِحصان   –صو  -نسخ حرف الصاد )صا -
( -َرصيد   -صاروخ -صيصان   صون   ح 

 15/1/2020تاريخ التسليم: األربعاء 

  التربية اإلسالمية
 الحصة األولى : تسليم  امتحان نهاية الفصل الدراسي األول 

 ومراجعته مع الطلبة  .  
 

الوحدة الثانية ) برحمتك أحيا ( الدرس الخامس  :  الوضوء  من  -الحصة الثانية 
 .  97إلى الصفحة  94الصفحة 

 

 .  101إلى الصفحة  98الحصة الثالثة : متابعة درس الوضوء من الصفحة 

 
الواجب : ابحث عن آية قرآنية أو حديث شريف يبين فضل الوضوء واكتبه 

 تربية اإلسالمية . بخطك الجميل على دفتر ال
 

 سيتم استالم الواجب في الحصة األولى للتربية اإلسالمية من األسبوع القادم . 

الدراسات 
 االجتماعية

 
 تسليم اوراق االمتحان ومراجعته مع الطلبة

 

 

 

 

 
الوحدة الثالثة:اكتشاف تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل سرد القصص  - التربية االخالقية

 (4،5،7)الدرس األول: ماذا نعرف عن السرد القصصي الكتاب المدرسي صفحة 

 

 


