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WEEKLY PLAN 

  SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 2 WEEK 7: 16th February _20th February 2020 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English English Journey Unit 3 Lesson:12 

Vocabulary: 

 S.B pages: 42-43 

 P.B page: 166. 

Foundational Skills: 

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

atch.).  

 P.B pages: 171 and 177.  

Grammar: Commands 

S.B pages: 72-73 

P.B page 178. 

Writing: P.B pages: 170 and 176.  

English Booklet: Pages: 21 and 22  

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

 

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). 

English practice book:  

Complete pages: 177 and 179 due on 

24th Feb, 2020 

Math Volume 1A: Math in focus 

 Chapter 15:  

Lesson 2 & 3: Telling Time to the Hour and Half Hour. 

Student Book 1B pages 164 to 172 

 Vocabulary words: o’clock, minute hand, hour hand, digital 

o’clock, half past, half hour 
 

khk  

Homework: 

Volume 1B: page 19 and 20 in the Math 

Booklet Due on 24th   of February 

2020. 

First Math Mastery Test will be 

conducted on 25th of February 2020 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Science  

Inspire Science: Unit: 4- Sky Patterns Lesson 1: 

 Objects in the Sky · SB Pg: 7-12 Vocabulary Words: Star Sun 

Inspire Science: HW Science booklet 

page 27 due on 24th February, 2020. 

ICT 1. To identify the type of input devices. 

2. To identify the type of output devices. 

 

Helpful links: 

http://www.youtube.com/watch?v=JG_pea_aqpQ 

Complete the homework in the booklet 

page no 27 

Art Count and draw  

From the booklet  

The student should have:Pencil color. 

Crayons  

Drawing book  

Music English and Arabic songs. 

Revision(music line ,the names of the lines &spaces ,G key)   
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  ثانيسبوعيّة للفصل الّدراسّي الالخطة األ
 فبراير 20 -فبراير  16  ابع : سالاألسبوع 

 االوللّصف ا
 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة

 األحد: مراجعة كتاب الطالب. اللغة العربية
 اإلثنين: كتاب النشاط،حرف العين + كتاب الطالب.

الطالب.الثالثاء: حرف )الكاف(، كتاب   
 األربعاء: إمالء.

)حمل فوفي الفانوس وذهب إلى الكهف، َهَرَب القطُّ من 
 القرد والِقْرش والبطريق(

 الخميس: حرف )الكاف(، كتاب الطالب.

 كتاب النشاط، حرف الغين -
 تاريخ التسليم:

 2020-2-26األربعاء 

 الدرس السادس . -الوحدة الثالثة ) آمنت باهلل تعالى (  التربية اإلسالمية
الحصة األولى : درس رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم في رعاية 

 42إلى الصفحة  40جده وعمه من الصفحة 
الحصة الثانية : متابعة درس  رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم في 

  43إلى الصفحة  41رعاية جده وعمه من الصفحة 
صة الثالثة : متابعة درس رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم في الح

 45إلى الصفحة  43رعاية جده وعمه من الصفحة   

 الواجب :  

صلى  -أكتب على بطاقة صغيرة بخطك المميز بعضا من أخالق  النبي 
 وهو في مرحلة الطفولة .  -هللا عليه وسلم 

سيتم استالم الواجب في الحصة الثالثة لمادة التربية اإلسالمية من األسبوع 
 . 

الدراسات 
 االجتماعية

 الوحدة الرابعة: زايد والتراث 
إلى  53الدرس األول : زايد الوالد زايد النشأة من صفحة 

  58صفحة 

 ألصق صورا في دفتر الواجب للشيخ زايد رحمه هللا 
 صة القادمةسيتم استالم الواجب الح

تراث دولة اإلمارات العربية  الثالثة:اكتشاف مراجعة الوحدة التربية االخالقية
  المتحدة من خالل سرد القصص
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