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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 1 WEEK 11: 10th November _14th November 2019 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English Vocabulary: 

• (How animals communicate) 

• Student Book pages 42 to 43 

• Practice Book pages 90 

Reading Selection: (Lesson 7) 

(How animals communicate) Student Book pages 46 to 61 

Foundational Skills: 

(Words with short /i/) (Blends with r)  Practice Book pages 95 and 101 

Spelling Test on 16th of  November 

2019 

Some animal 

How  Why 

 make Of 

Homework: 

Practice Book: pages 89 and 98 Due on 

16th of November 2019. 

Math Volume A1: 

• Chapter 6: Ordinal Numbers and Position 

• Lesson 1: Ordinal Numbers 

SB Page no: 146-149 

Vocabulary words: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 

eighth, ninth, tenth, last. 

 

Home work: 

Volume 1A: Complete page 150  

Due on 18th November, 2019. 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit: 2-  Animal parents and their offspring 

Lesson 3: Animals and their parents 

• Compare Birds and Their Offspring 

• Dogs Change as They Grow 

• SB Pg: 35-30 

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

Parents -Trait 

Online Resources 

WWW.HMH.COM 

HMH Science Dimensions: Complete 

page: 49, 

Due on 18th November, 2019. 

 

ICT • Revising the unit and completing the activities in the ICT Booklet 

• Completing the IDP tasks. 

Note: 

Students will finish the IDP in class and submit on November 14, 2019. 

IDP presentation will be on November 20-21, 2019. 

Draw Space bar, Arrow key, Enter key, 

Delete key and Caps lock in an A4 sheet 

paper and submit on or before 21st Nov 

2019. 

Art National day Preparation _Marital: Pencil color  Student should have: Pencil color. And 

file to save their work inside 

http://www.hmh.com/
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 سبوعيّة للفصل الّدراسّي األول  الخطة األ

  2019/ 14/11-10حادي عشر:األسبوع ال

  الصف االول

لية  األنشطة الصفية  المادة  ز  الواجبات المنز

 األحد: كتاب الطالب مراجعة.  اللغة العربية
: كتاب الطالب، حرف  ز (، من صفحة اإلثني  ز حتى صفحة  170)السي 

173 . 
(، من صفحة  ز حتى صفحة  174الثالثاء: كتاب الطالب، حرف )السي 

179 . 
 .) ز  األربعاء: كتاب "اقرأ وتعلم"، حرف )السي 

 .) ز  الخميس: كتاب النشاط )حرف السي 
 

 (. 122+121+120كتاب النشاط، الصفحات )  -
-  

ٌ
  –تحليل الكلمات إىل مقاطع: )َسِعيد

ٌ
ٌر    –َساِجد

َ
ز
َ
  –ج

ٌ
  -ِحَصان

َ
ِب

َ
  -َش

زٌ ن  
ُ
ِسٌم(.  -خ  ِسم 

 2019/ 11/ 20تاري    خ التسليم: األربعاء 

بية اإلسالمية   النى
 

يا )  – الوحدة الثانية 
 
ح
َ
 أ
َ
َمِتك

 
 الدرس الرابع :    - (  ِبَرح

 
ي هللا عنه  –الحصة األوىل : درس أبو هريرة 

  86من الصفحة   –رضز
 .   87إىل الصفحة 

 
ي هللا عنه   –الحصة الثانية :  متابعة درس أبو هريرة 

من  – رضز
 .   89إىل الصفحة   87الصفحة 

 
 

ي هللا عنه  –الحصة الثالثة   : متابعة درس أبو هريرة 
من  – رضز

 .   93إىل الصفحة   90الصفحة 
 

 
ي الذي فِهَم لغة النمل ، وتبسم من كالمها .    الواجب : ابحث عن اسم  النت 

بية اإلسالمية  .    واكتبه عىل دفنى النى
 

بية اإلسالمية  ي الحصة األوىل للنى
ز
   سبوع القادممن األ سيتم استالم الواجب ف
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بية الوطنية   الدراسات االجتماعية   كتاب النى

ي اإلمارات 
 الوحدة الثانية: وطتز

ي 
: رموز وطتز ي

 الدرس الثانز

 80إىل صفحة  78أوال: جواز السفر من صفحة 

 
 سفرك عىل دفنى الواجب. الواجب :الصق صورة لجواز 

ي األسبوع 
ز
ي الحصة القادمة للمادة ف

ز
 . القادمسيتم تسليم الواجب ف

 

بية االخالقية بية األخالقية  النى وع التر  مشر

 

 

 الرجاء اختيار )واحد فقط( من احدى المشاري    ع: 

 تصنيف صور للمشاعر السلبية واإليجابية

 تصنيف صور للمواقف المنصفة والغتر منصفة-

 يتحدث الطالب عن دور أفراد االرسة)شفهيا(-

 رسد قصة عن أهمية االعتذار )شفهيا(

وع اما من رسم الطالب او من خالل صور( )  يمكن تسليم المشر  

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


