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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 1 WEEK 5: 29th September _3rd October 2019 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English  Vocabulary: (The Storm) 

Student Book pages 38 to 39 and Practice Book page 17. 

 Reading Selection:  

Lesson (2) The Storm Student Book pages 42 to 53. 

 Reading Comprehension: 

Student Book page 40. 

 Foundational Skills:  

Phonics and Spelling: Words with short i Practice Book pages 16 and 25. 

Spelling Test: On 30thof September 2019 

The words are: 

 With, Be, You, And, Play, Help. 
Practice Book page 28 

 

Due on 6th of October 2019 

Math Volume A: 

 Chapter 1: Numbers to 10 

 Lesson 3: Making Number Pattern 

      SB Page no: 24-25 

 Chapter 2: Number bonds 

 Lesson 1: Making number bonds 

SB Page no: 32 -36 

Vocabulary words:  more than, less than, pattern, part, whole, number bond 

 

Volume 1A: Complete pages 37 and 38  

Due on 7th October, 2019. 

 

 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit: 1-  All About Plants 

Lesson 2: Functions of plant parts. 

 Plants and Light 

 SB Pg: 25-27, 30-32. 

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

Online Resources 

WWW.HMH.COM 

 

HMH Science Dimensions: 

Complete Page: 28  
 

Due on 7th October, 2019. 

 

ICT Introducing computer keyboard Solve homework on page 22 of 30 from booklet. 

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

     2019 10-9/3-29:خامساألسبوع ال
 األوللّصف ا

ALL WEEKLY PLANS ARE AVAILABLE ON THE SCHOOL WEBSITE: www.aias.ae / academics / weekly plans 

 

-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 
 

 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
 األحد: حرف الثاء )وعي صوتي(. اللغة العربية

 االستماع.االثنين: كتاب النشاط، حرف الثاء+ مهارة 
 الثالثاء: اقرأ وتعلم حرف الثاء.

أرنب –األربعاء: إمالء )حروف أ ب ت ث( مع الممدود + الكلمات )بنت 
 حوت(. –تمر  –بومة  –

 الخميس: حرف الجيم كتاب الطالب.

 (.47+46+45كتاب النشاط ، الصفحات ) -
 تدريب على القراءة من )اقرأ وتعلم( حرف الثاء. -
 )2/10/2019ستكون اإلمالء يوم األربعاء (التدريب على اإلمالء  -

 9/10/2019تاريخ التسليم: األربعاء 

   رابعالدرس ال -الوحدة األولى )أحب ربي ( التربية اإلسالمية
 

 درس أركان اإلسالم  من  الحصة األولى :
 .  36إلى الصفحة  34الصفحة 

 
 الحصة الثانية : متابعة درس أركان اإلسالم  من 

 39إلى الصفحة  36الصفحة 
 

 متابعة درس أركان اإلسالم  من  الحصة الثالثة  : 
 43ةإلى الصفح40الصفحة 
   

 
على دفتر التربية اإلسالمية بخطك الجميل ومن إبداعك سالم اكتب أركان اإلالواجب : 

 الخاص   . 
 الحصة األولى للمادة في األسبوع القادمفي الواجب تسليم سيتم 

 

 كتاب التربية الوطنية  الدراسات االجتماعية
 69إلى صفحة  65درس اتحاد بالدي من صفحة 

  68الواجب : حل النشاط في الكتاب المدرسي صفحة 
 في الحصة األولى للمادة في األسبوع القادمالواجب تسليم سيتم 

 الرجاء االهتمام بالواجب واحضار الكتاب في حصة الكتاب المدرسي الدرس األول والثاني والثالثحل أنشطة  التربية االخالقية
 التربية األخالقية

 

http://www.aias.ae/

