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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 2 WEEK 4: 26th January _30th January 2020 
 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English English Journey Book: Unit 2 Lesson 8 

 Reading Comprehension: 

A Musical Day 

Student Book page: 76 – 93. 

 Foundational Skills:  

Phonics and Spelling: (Words with short o, Final Blends with l). 

Practice Book page: 106 110, 113, and 116. 

 Grammar: Articles (Statements). 

Student book pages: 102 and 103. 

Practice book pages 108, 114, and 117. 

Words to Know: 

Our, today, she, now, her, would. 

1-Writing Quiz will be on Sunday 26th of 

January. (Booklet page: 18- All About Me) 

2-Reding Test will be on Wednesday 29th 

January. Booklet page: 3- (I Planted a 

Tree). 

English practice book 

Complete pages: 113, and 104 due on 2nd Feb 

2020. 

1-Spelling test will be on Monday 3rd of 

February. (Booklet page: 7- Test 3) 

2-Reding Test will be on 5th February. 

Booklet page: 4- (My dad has a case). 

Math Volume 1A: Math in focus 

 Chapter 8: Addition and subtractions facts to 20 

Lesson 2: Ways to subtract 

Student Book 1A pages 209 to 214 

 Vocabulary words: group, same, doubles fact, subtract 

khk  

Homework: 

Volume 1A: page 12 and 13 in the Math Booklet 

Due on 2nd of February 2020 

Science Inspire Science: 

Unit: 3- Light and Shadow 

Lesson 2: Light and Materials 

 SB Pg: 28-36 

Inspire Science:  

Pge 31 and 34 are for HW due on 3rd 

February, 2020. 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO Learn- 

 

 

 

Vocabulary Words:  shadow-material-transparent-translucent 

opaque 

ICT 
Introducing TUX paint 

●   Explain the concept of drawing in TUX Paint   
● Completing the activity in the booklet Page 10,11,12,14 as 

classwork activity 

Helpful Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UNz_VdUTHo 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbaj_i8qR1I 

Complete page no 15,16 of ICT booklet 

Art Pattern Drawing  

 

Inspiring by: 

Rommero Britto  

 

Student should have: 

Pencil color. 

Crayons  

Drawing book  

And any old t-shirt or painting Lab coat to keep 

their clothes  

Music            Practicing on G key -worksheet) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UNz_VdUTHo
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 الخطة األسبوعيّة للفصل الّدراسّي الثاني

 30/1/2020-26األسبوع الرابع  
 االوللّصف ا

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
 حرف العين، كتاب الطالب.  األحد: اللغة العربية

 اإلثنين: تابع حرف العين، كتاب الطالب.
 الضاد.الثالثاء: اقرأ وتعلم حرف 

 جميل( -لطيف -طاووس -األربعاء: إمالء الكلمات: * )طريف
 خيط(. -سعيد -عنب -محظوظ -ضفدع -* )أظافر

 الخميس: حرف الغين، كتاب الطالب

 تدريبات حرف الضاد بكتاب النشاط. -
 .37+36تدريبات كتاب )اقرأ وتعلم( صفحة  -

 تاريخ التسليم: 
 29/1/2020األربعاء 

 الدرس الثالث -الوحدة الثالثة  ) آمنت باهلل تعالى (   اإلسالميةالتربية 
 

 18الحصة األولى :  درس آداب النظافة في اإلسالم  من الصفحة 
 .   20إلى الصفحة  

 
الحصة الثانية : متابعة درس آداب النظافة في اإلسالم من الصفحة 

 .  23إلى الصفحة  21
 

الحصة الثالثة : متابعة درس آداب النظافة في  اإلسالم  من الصفحة 
  25إلى الصفحة  23

 

 الواجب :   

 أكتب على بطاقة  بعضا من  العبادات  التي ال تصح إال بالطهارة  

 سيتم استالم الواجب في الحصة األولى من األسبوع القادم .  

لتي تستخدمها مالحظة  : أحضر معك  بعضا من أدوات النظافة ا -
 في يومك . 

 الوحدة الثالثة ) النقل والمهن في بالدي (  الدراسات االجتماعية
 . 38 - 35الدرس الثالث : مهنتي عندما اكبر من صفحة 

لون صورة الطبيب بألوان جميلة من نشاط إبداعاتي من الكتاب المدرسي 
 . 39صفحة 

 
تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة من  الثالثة:اكتشاف الوحدة التربية االخالقية

   خالل سرد القصص
   

   الدرس الثاني: السرد القصصي التقليدي
  (10،11،13الكتاب المدرسي صفحة )

 

  قم برسم أحداث قصة تحبها
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