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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 2 WEEK 5: 2nd February _6th February 2020 
 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English English Journey Book: Unit 2 Lesson 8 

Vocabulary: 

Student Book page 74-75. 

             Practice book pages: 105 

Foundational Skills:  

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

Practice Book page: 107, 118.  

Writing: 

Practice book page: 109, 111, and 115. 

English Booklet: 

Pages: 12, 13, and 14 

Spelling test will be on Monday 3rd 

Feb. (Booklet page: 7-Test 3). 

-Reading Test will be on 5th Feb. 

Booklet page: 4- (My dad has a 

case).  

English Booklet: 15. 

English practice book: 112 

Complete pages due on 10th Feb, 

2020. 

-Spelling test will be on Monday 10th 

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

-Reading Test will be on Thursday 

13th Feb. Booklet page: 5- (Rocky 

Likes Puzzles 

Math Volume 1A: Math in focus 

 Chapter 8: Addition and subtractions facts to 20 

Lesson 3: Real-world problems: Addition and subtraction facts. 

Student Book 1A pages 215 to 218 

 Chapter 9: Length 

Lesson 1: Comparing two things 

Student Book 1A pages 227 to 231 

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

Homework: 

Volume 1A: page 14 and 15 in the Math 

Booklet Due on 9th  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: 37-47. 

Vocabulary Words: 

Reflect 

Mirror 

 

Inspire Science:  

 HW Science booklet page 19 and 20 

due on 10th February, 2020. 

 

ICT 
Input and output devices : 

● To identify input devices. 

● To identify output devices. 

 Complete the activity in the booklet page no 19 &20 

Helpful Links 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=7nxnQ6x5uvE 

Complete the homework   mention in the 

booklet page no 21 

Art Pattern Drawing  

Inspiring by: 

Rommero Britto  

The student should have:Pencil color. 

Crayons  

Drawing book  

Music English and Arabic songs.  

https://www.youtube.com/watch?v=qnQyFIHqiKY
https://www.youtube.com/watch?v=JG_pea_aqpQ
https://www.youtube.com/watch?v=7nxnQ6x5uvE
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  ثانيسبوعيّة للفصل الّدراسّي الالخطة األ
 فبراير 6-فبراير  2خامس الاألسبوع 

 االوللّصف ا
 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
 األحد: كتاب الطالب، حرف )الغين(. اللغة العربية

 اإلثنين: كتاب الطالب حرف )الفاء(.
 الثالثاء: تابع: كتاب الطالب حرف )الفاء(.

 األربعاء: كتابة جمل وكلمات بالدفتر األخضر.
كتاب اقرأ وتعلم، حرف )الضاد( و الخميس: امتحان قراءة من 

 حرف )الطاء(.

 كتاب النشاط حرف الطاء. -
 .47+46اقرأ وتعلم صفحتي  -
(. -ُغْصن   -فانوس   -فِيل   -َصغير -تحليل الكلمات )ُغيوم -  ُغَراب 

 12/2/2020يسلّم بتاريخ:

 الدَّرُس الّرابع  :  -الوحدة الثالثة ) آمنت باهلل تعالى (  التربية اإلسالمية
 

إلى  26الحصة األولى :  درس المسلم عون ألخيه  من الصفحة 
  27الصفحة  

  
 28الحصة الثانية : متابعة درس المسلم عون ألخيه من الصفحة 

  29إلى الصفحة  
 30الحصة الثالثة : متابعة درس المسلم عون ألخيه من الصفحة 

 .  31إلى  الصفحة 

 الواجب : 

 

ِب يََديك الجميلتين صمم شعاراً للعمل التطوعي وارسمه على دفتر 
 التربية اإلسالمية  

سيتم استالم  الواجب في الحصة األولى لمادة التربية  اإلسالمية من 
 األسبوع القادم . 

 الوحدة الثالثة : النقل والمهن في بالدي  الدراسات االجتماعية
  39إلى صفحة  35الدرس الثالث : مهنتي عندما أكبر من صفحة 

ألصق صورا في دفتر الواجب عن المهنة التي تحب أن تعمل بها عندما 
 تكبر 

تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة من  الثالثة:اكتشاف الوحدة التربية االخالقية
ات تراث دولة اإلمار الثالث :.اكتشاف خالل سرد القصص الدرس

العربية المتحدة من خالل السرد القصصي الكتاب المدرسي صفحة 
(17،19)  

  
 

 

 


