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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 
Term 1 WEEK 8: 20th October _24th October 2019 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English  Field Trip on Monday 21st of October 2019 

 Foundational Skills: 

 (Phonics and spelling) short o Practice Book page 33 and 37 

 Grammar:  

(Action Verbs) Student Book page 90 and 91.  

Practice Book page 35, 41 and 45 

 Writing: (purpose) Student Book page 92 and 93 

Practice Book page 36 

Homework: Practice Book pages 40 and 

44 

 Due on 27th of October 2019 

Math Volume A1: 

 Chapter 4: Subtraction Facts to 10 

 Lesson 1: Ways to subtract 

SB Page no: 69-75 

 Lesson 2:Making subtraction Stories 

SB Page no: 79-83 

 Lesson 3:Real-World Problems: Subtraction 

SB Page no: 84-86 

Vocabulary words:  Take away, subtract, minus, subtraction, less than, 

subtraction story. 

 

Volume 1A: Complete pages 76, 77,78  

Due on  28th October, 2019. 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit: 2- Animal parents and their offspring.  

 Lesson 1: Animals’ structure Animal Parts  

Sort Animals SB Pg: 13-16  

Vocabulary Words : Amphibian –Bird- Fish –Insect- Mammal- reptile 

Online Resources WWW.HMH.COM 

 

HMH Science Dimensions: Complete the 

worksheets:  

Due on 28st October, 2019. 

ICT 
 Identify special key.        

● Identify function of space bar, Enter key, Caps lock key, arrow keys, 

Delete key, Page up/ Page Down  

● Identify Function of cursor. 

Complete the activity in the booklet Page 27   as  classwork activity 

Helpful Link: 

  https://www.youtube.com/watch?v=Bg91uppImoo 

https://www.typing.com/student/games/play/type-a-balloon 

 Complete the Homework 

mentioned in the ICT Booklet 

Page 28 and  

 Submit it on or before 31th  

October 2019 

Art Simple Landscape drawing by primary and secondary color 

(Warm and cool color) (Part 3) 

Marital: fail-Pencil color 

complete coloring the drawing.   

(save the drawing in the art file)    

 

Music the musical amphitheater and the names of the five lines Training on the names of lines and 

places page number 1 (music book 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg91uppImoo
https://www.typing.com/student/games/play/type-a-balloon
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سبوعيّة للفصل الّدراسّي األول الخطة األ  

 2019أكتوبر  24 -أكتوبر 20 :الثامناألسبوع 
 االوللّصف ا

 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
 .115إلى  112كتاب الطالب، مراجعة الصفحات من  األحد: اللغة العربية

 : رحلة مدرسيةإلثنينا
 كتاب الطالب حرف د : لثالثاءا

الكلمات إمالء الحروف )ج ح خ ( مع المدود+  األربعاء: 
حبوب  -خاتم –نجوم  –جذع  –خوخ  –ثلج  –حامد  –)حبل 

 حور(. –
 .اختبار قراءة +كتاب اقرأ و أتعلم الخميس

 

خروف(  –بحار  –ثلج  -نجوم  –نسخ حرف الخاء + تحليل الكلمات )جزر  -
 في الدفتر األخضر.

 التدريب على اإلمالء. -
من كتاب "اقرأ  75وصفحة  64كلمات االختبار ليوم الخميس، من الصفحة  -

 وتعلم".
 30/10/2019تاريخ التسليم: األربعاء 

 الدرس السادس :  –( أحب ربيالوحدة األولى  ) التربية اإلسالمية
 

د صلى هللا  :الحصة األولى   سول ُمَحمَّ متابعة  درس َمْولد الرَّ
 56إلى الصفحة  53عليه وسلم   من الصفحة 

 
 الدرس األول :   -(  بَِرْحَمتَِك أَْحيا)  –الوحدة الثانية 

 
 الحصة الثانية :  درس هللا ُ الرحمُن 

 .  65إلى الصفحة  62من الصفحة  
 

 متابعة  درس هللاُ الرحمن  الحصة الثالثة  :
 . 71إلى الصفحة  66من الصفحة  

 
الواجب : اكتب عبارة قصيرة وعّبر عنها  بصورة في دفتر التربية اإلسالمية  

 تدل على خلق الرحمة . 
 

 . األسبوع القادمسيتم  استالم الواجب في الحصة األولى من 
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 كتاب التربية الوطنية  الدراسات االجتماعية

 الوحدة الثانية: وطني اإلمارات

 الدرس الثاني: اتحاد بالدي

 متابعة ثانياً: الشيخ زايد والشيخ راشد 

 72إلى صفحة  70من صفحة  

 

 
 لون علم اإلمارات العربية المتحدة 71صفحة الواجب : الكتاب المدرسي 

 

 سيتم تسليم الواجب  في حصة المادة في األسبوع القادم
 
 

 3نشاط مراجعة وحل أنشطة الوحدة األولى : اإلنصاف والمودة التربية االخالقية

 في الكتاب المدرسي

يرجى اتباع نشاطات دليل --تسليم الواجب في حصة التربية األخالقية القادمة-
 .الكتاب أولياء األمور في نهاية

 


