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WEEKLY PLAN 

  SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 2 WEEK 6: 9th February _13th February 2020 
 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English English Journey Unit 3 Lesson:12  

Reading Comprehension:  

 How Leopard got his spots. 

 S.B pages: 44-63. 

Foundational Skills: 

 Phonics and Spelling: (Possessive (‘s) and words with ch, tch, and 

atch.).  

 P.B pages: 165 and 167.  

Grammar: Commands 

S.B pages: 72-73. 

P.B pages: 169 and 175. 

English Booklet: Pages: 19 and 20. 

Words to know: Our, brown, own, very, been, know, off, never. 

English practice book: 168 and 174. 

Complete pages due on 16th Feb, 

2020. 

- Spelling test will be on Monday 17th 

Feb. (Booklet page: 7-Test 4). 

-Reading Test will be on Thursday 

19th Feb. Booklet page: 5- (Rocky 

Likes Puzzles). 

Math Volume 1A: Math in focus 

 Chapter 9: Length 

Lesson 2: Comparing more than two things 

Student Book 1A pages 232 to 236 

Math Booklet pages 16 and 17 

 Vocabulary words: tall, taller, short, shorter, long, longer 

 

 

Homework: 

Volume 1A: page 8 and 9 in the Math 

Booklet Due on 16th   of February 

2020 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 
 
 
 
 
 

Science Inspire Science: 

Unit: 3- Light and Shadow 

Lesson 3: Light Uses 

 SB Pg: 48-58 

Vocabulary Words: 

Reflect 

Mirror 

Inspire Science:  

 HW Science booklet page 22  due on 

17th February, 2020. 

 

ICT ● Identifying storage devices. 

● Difference between Input & output & storage devices. 

 

Complete the activity in booklet page no 22&23 

 

Useful links: 

www.youtube.com/watch?v=JG_pea_aqpQ 

 

Complete the homework mention in the 

ICT booklet page no 24 

Art Op Art  

From the Booklet  

 

The student should have:Pencil color. 

Crayons  

Drawing book  

Music English and Arabic songs.  

http://www.youtube.com/watch?v=JG_pea_aqpQ
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  ثانيسبوعيّة للفصل الّدراسّي الالخطة األ
 فبراير 13 -فبراير  9 سادس: الاألسبوع 

 االوللّصف ا
 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة

ألحد: امتحان التقويم األول.ا اللغة العربية  

 اإلثنين: حرف القاف، كتاب الطالب.
الطالب.الثالثاء: تابع: حرف )القاف( كتاب   

 األربعاء: اقرأ وتعلم، حرف الطاء.
 الخميس: كتاب الطالب+ كتابة جمل عن الحروف.

 حرف )الطاء( و )الظاء( من كتاب النشاط. -

 تاريخ التسليم:  -

 19/2/2020األربعاء 

 الدرس الخامس  -الوحدة  الثالثة ) آمنت باهلل تعالى(  التربية اإلسالمية

إلى الصفحة  32الحصة األولى : درس  أحب أسرتي من الصفحة  
34  

 

إلى  34الحصة الثانية : متابعة درس أحب أسرتي من الصفحة 
 .  36الصفحة  

 

إلى   37الحصة الثالثة : متابعة درس أحب أسرتي من الصفحة  
 .  39الصفحة 

 الواجب  : 

 صمم بطاقة  تعبر فيها عن حبك لوالدك ووالدتك  

تم استالم الواجب في الحصة الثالثة لمادة التربية اإلسالمية من سي
 االسبوع . 

 12/2/2020مالحظة  :  االمتحان األول لمادة التربية اإلسالمية بتاريخ 

الدراسات 
 االجتماعية

 

 الوحدة الثالثة: النقل والمهن في بالدي

 الدرس الثالث: مهنتي عندما أكبر

 ثالثا: أحب أن أكون.

 49الي الصفحة رقم  43الصفحة رقم من 

 43ابحث عن مهن مختلفة حول العالم واستكمل البطاقة صفحة 
 من الكتاب المدرسي

 11/2/2020مالحظة : اختبار التقويم األول بتاريخ 

تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة  الثالثة:اكتشاف الوحدة التربية االخالقية
الراوي الكتاب  : عالراب من خالل سرد القصص الدرس

  )22،23المدرسي صفحة )
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