
1 

 

WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 1 WEEK 4: 22th September _ 26th September 2019 

 

 

Notes: 

Please help your child to complete her/his homework on time. 
ALL WEEKLY PLANS ARE AVAILABLE ON THE SCHOOL WEBSITE: www.aias.ae / academics / weekly plan. 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English  Reading Comprehension:  

Student Book page 12 

 Foundational Skills:  

Phonics and Spelling: (consonants p, f ) Practice Book page 7 

 Grammar: (Nouns)Student book pages 34 and 35-----Practice book pages 11 and 15 

 Writing: Student book pages 36 and 37-  Practice book page 6 

Practice book pages 3, 5 and 14 due on 29th of 

September 2019 

Math Volume A: 

 Chapter 1: Numbers to 10 

 Lesson 2: Comparing Numbers----- SB Page no: 13 -17 

 Lesson 3: Making Number Pattern 

SB Page no: 20 -23 

Vocabulary words: same, fewer, more, less than, greater than, pattern 

 

Volume 1A: Complete pages 18 and 19 due on 

30th September, 2019. 

 

 

Science HMH Science Dimensions: Online Resources: WWW.HMH.COM 

Unit: 1-  All About Plants 

Lesson 1: Plants Parts. 

 Observe Plants Parts 

 SB Pg: 16 -21. 

Vocabulary Words: Flower-leaf-seed-fruit-root-stem 

 

HMH Science Dimensions: 

Complete Page: 23 due on 30th September, 

2019. 

 

ICT Introducing the functions of parts   Solve homework on page 13 of 30 from booklet. 

 Solve homework on page 14 of 30 from booklet. 

 Solve homework on page 17 of 30 from booklet. 

http://www.aias.ae/
http://www.hmh.com/
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األولالخطة األسبوعية للصف   

 
 9/2019/ 26-22 : رابعاألسبوع ال

 لاالولّصف ا
 

 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
 كتاب الطالب حرف التاء - اللغة العربية

 حرف التاء، وعي صوتي )كتاب الطالب(-
 كتا النشاط، حرف التاء. -
 مهارة التحدث+ كتاب اقرأ وتعلم. -
 حرف الثاء )كتاب الطالب( -

 تدريب على قراءة الكلمات من كتاب اقرأ وتعلم. -
 (.28،30،36،38النشاط الصفحات )كتاب  -
 تدريب على القراءة من كتاب اقرأ وتعلم حرف التاء. -
 تدريب على القراءة من كتاب اقرأ وتعلم حرف التاء. -

 .2019-9-25تاريخ التسليم: األربعاء 
 

 الدرس الثالث   -الوحدة األولى )أحب ربي ( التربية اإلسالمية
 

 الحصة األولى :  درس  الصدق طريق الجنة من 
 .   28إلى الصفحة  26الصفحة 

 
 29الحصة الثانية : متابعة  درس الصدق طريق الجنة  من الصفحة 

 . 30إلى الصفحة 
 

إلى 31الحصة الثالثة  : متابعة درس  الصدق طريق الجنة من الصفحة 
 .33الصفحة 

   

 
ثم لخصها بخطك الجميل والمميز في دفتر التربية اقرأ قصة قصيرة عن الصدق  ب:الواج

 2019-9-24اإلسالمية .سيتم استالم الواجب بتاريخ 
 
 
 

 اإلماراتيةاألسرة األولى: كتاب التربية الوطنية الوحدة  الدراسات االجتماعية
 الدرس األول: أنا وأسرتي 

 متابعة ثانياً: واجباتي نحو أسرتي.
 28 إلى صفحة 26من صفحة ثالثاً: واجباتي اتجاه وطني 

 27حل النشاط في الكتاب المدرسي صفحة 
 

 سبتمبر( 26إلى  22تاريخ التسليم:)

ى موقف منصف او صورة للطالب ارسم رسمة تعبر عن موقف غير منصف ثم حوله ال اإلنصاف ما: الثالث الدرس والمودة اإلنصاف:  األولى لوحدةا التربية االخالقية
 تعبر عن الموقف


