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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 1 WEEK 12: 17th November _21th November 2019 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English  Foundational Skills: (Blends with r)  

Practice Book page 91 · 

 Grammar: (Commas in a series) Student Book page 70 to 71 Practice 

book page 99 and 103  

 Writing: (Poem) Student book page 72 to 73 Practice book page 94 

Homework: Practice Book: pages 93 and 

102  

Due on 24th of November 2019. 

Math Volume A1: · Chapter 7: Numbers to 20 · Lesson 1: Counting to 20 SB Page 

no: 169-170 

 IDP preparations will be done. 

 Vocabulary words: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, 

seventeen, Eighteen, nineteen, twenty 

Home work: Volume 1A: worksheet will 

be given. 

Due on 25th November, 2019. 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit: 2-  Animal parents and their offspring 

Lesson 3: Animals and their parents 

Lesson 4: Animal Behaviors  

 Dogs Change as They Grow 

 What Animals Do? 

 SB Pg: 42-46, 53-56, 60-61. 

Vocabulary Words: Alike -Similar –Different- Offspring – Mammal-

Parents- Trait 

Online Resources 

WWW.HMH.COM 

HMH Science Dimensions: Complete 

page: 57, 58, and 59  

Due on 25th November, 2019. 

 

http://www.hmh.com/
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT 
● Revising the unit 1,2 and completing the activities in the ICT 

worksheet 

 

Practice typing by using the following 

links  

https://www.abcya.com/games/keyboar

ding_practice 

Art national day Preparation Marital: Pencil color Student should have: Pencil color. And 

file to save their work inside 

https://www.abcya.com/games/keyboarding_practice
https://www.abcya.com/games/keyboarding_practice
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 سبوعيّة للفصل الّدراسّي األول الخطة األ
 2019 نوفمبر 12-نوفمبر 17الثاني عشراالسبوع 

 االوللّصف ا
 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
 األحد: حرف )الشين( كتاب الطالب. اللغة العربية

 اإلثنين: تابع: حرف )الشين( كتاب الطالب.
 الثالثاء: اقرأ وتعلم، حرف )الشين(

األربعاء: إمالء)د ذ ر ز س ش( مع المدود + 
 -شمس -شوشو –سريع  -زرافة –الكلمات )زيتون 

 مطر(. -شراع -ساجد -شارع -شبل -نشيط
 ط.الخميس: كتاب النشا

 

 من كتاب "اقرأ وتعلم". 137+136صفحتي  -
 (.129+128+122+120كتاب النشاط، الصفحات ) -

 27/11/2019تاريخ التسليم: األربعاء 

  التربية اإلسالمية
  –(  بَِرْحَمتَِك أَْحيا)  –الوحدة الثانية 

 الدرس الخامس : 
 

 الحصة األولى : درس  الوضوء 
 .   96إلى الصفحة  94من الصفحة  

 
 الحصة الثانية :  متابعة درس  الوضوء 

 99إلى الصفحة  97من الصفحة   
 

 الحصة الثالثة   : متابعة درس الوضوء 
 .  101إلى الصفحة  99من الصفحة 

 

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

 الجميل على  دفتر التربية  اإلسالمية . 
 
 

  من األسبوع القادمسيتم استالم الواجب في الحصة األولى للتربية اإلسالمية 
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 كتاب التربية الوطنية  الدراسات االجتماعية

 الوحدة الثانية: وطني اإلمارات

 الدرس الثاني: رموز وطني

 أوال: بطاقة الهوية 

 83إلى صفحة  81من صفحة  

 
 
 من الكتاب المدرسي . 84الواجب : ألون شعار دولة اإلمارات العربية المتحدة صفحة  

 .سيتم تسليم الواجب في الحصة القادمة للمادة في األسبوع القادم

 
 

 الرجاء اختيار )واحد فقط( من احدى المشاريع: سيتم داخل الصفمشروع التربية األخالقية  التربية االخالقية

 تصنيف صور للمشاعر السلبية واإليجابية

 تصنيف صور للمواقف المنصفة والغير منصفة-

 يتحدث الطالب عن دور أفراد االسرة)شفهيا(-

 سرد قصة عن أهمية االعتذار )شفهيا(

 يمكن تسليم المشروع اما من رسم )

خالل صورالطالب او من   ) 

 التسليم الحصة القادمة

مالحظة: يرجى التكرم باحضار ملف للطالب لحفظ اعماله الصفية داخل الملف مع كتابة 
 االسم والصف


