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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 1 WEEK 9: 27th of October _31st of October 2019 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English  · Vocabulary:  

Lesson (6) Student Book (Jack and the Wolf) pages 10 to 11. Practice 

Book page 75 

 Reading Selection: 

(Jack and the Wolf) Student Book pages 14 to 29 

 Reading Comprehension: 

(Understanding Characters) Student Book page 12 

 Foundational Skills: 

(Double final consonants and ck, short a) Practice Book page 80 

Spelling Test on Sunday 3rd of 

November 2019. 

Study the following words: 

come hear 

said  every  

call  away 

Homework: Practice Book page 74 and 

76 Due on Sunday 3rd of November 2019 

Math Volume A1: 

 Chapter 5: Shapes and Patterns 

 Lesson 1: Exploring Plane Shapes 

SB Page no: 102-113 

Vocabulary words:  Circle, square, triangle, rectangle, side, corner, sort, 

alike, size, shape, different,  half of, fourth of, quarter of 

 

Home work: 

Volume 1A: Complete pages 114 and 115 

due on 4th November, 2019. 

 

Science HMH Science Dimensions: 

Unit: 2-  Animal parents and their offspring 

Lesson 1: Functions of animal structures  

 

HMH Science Dimensions: 

Complete page: 26, and 33 due on 4th 
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 

 Animals Move 

 Explore Animals Structures 

 SB Pg: 21-25 

Vocabulary Words : amphibians- birds- fish- insect- mammals- reptiles 

Online Resources 

WWW.HMH.COM 

November, 2019. 

 

ICT Identify special key.      

 Define the Arrow Key, Delete Key, Page UP/Page down Key and cursor 

Key. 

 Identify function of: 

1. Arrow key, 

2. Delete Key. 

3. Page up/ Page Down  

4. Cursor 

 

Complete the activity in the booklet Page 27   as classwork activity 

Helpful Link: 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=9LC-Q1wMEak&feature=share 

Practice keyboarding by typing your 

name and use the Enter Key, Caps lock 

Key and Space Bar key. print it in  A4   

 

 

 submit it on or before 7th  

November  2019 

  

 

Art Create cover page for IDP project (booklet) Marital: Pencil color. Complete the cover of the IDP project. 

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

http://www.hmh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=geKIJEghaqU
https://www.youtube.com/watch?v=geKIJEghaqU
https://www.youtube.com/watch?v=9LC-Q1wMEak&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=9LC-Q1wMEak&feature=share
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 سبوعيّة للفصل الّدراسّي األول الخطة األ
 2019أكتوبر  31 -أكتوب 27 :تاسع الاألسبوع 

 االوللّصف ا
 

 المنزليةالواجبات  األنشطة الصفية المادة
 األحد: حرف الذال من كتاب الطالب اللغة العربية

 اإلثنين: حرف الذال من كتاب)اقرأ وتعلم(.
حتى صفحة  140الثالثاء: حرف الراء من كتاب الطالب، من صفحة 

145. 

حتى صفحة   146األربعاء: حرف الراء من كتاب الطالب، من صفحة 
149. 

 .الخميس: كتاب النشاط 

 الذال مع الممدود.نسخ حرف  -
ريش  –رزان  –ذئب  –تحليل الكلمات التالية إلى مقاطع صوتية بالدفتر األخضر: )ذهب  -
 رمل(. –رامي  –ركض  –
 ( من كتاب النشاط.94-92 -86 -84الصفحات ) -

 6/11/2019تاريخ التسليم: األربعاء 

 تذكير لمشروع اللغة العربية )صورة عن حق الطفل في التعلم(.-

  تربية اإلسالميةال
 الدرس الثاني :   -(  بَِرْحَمتَِك أَْحيا)  –الوحدة الثانية 

 
 من  الحصة األولى : درس سورة الفيل

  73إلى الصفحة  72الصفحة 
 

 الحصة الثانية :  متابعة درس سورة الفيل من 
  75إلى الصفحة  74الصفحة 

 
 متابعة  درس سورة الفيل  من  الحصة الثالثة  :

 . 79إلى الصفحة  76الصفحة  

 

 
 الواجب :حفظ سورة الفيل 

 
 . األسبوع القادمسيتم  تسميع السورة  في حصص التربية اإلسالمية من 

 كتاب التربية الوطنية  الدراسات االجتماعية

 الوحدة الثانية: وطني اإلمارات

 الدرس الثاني: اتحاد بالدي

 
 

  76نشاط تتبع كتابة الكلمات +  75الواجب : الكتاب المدرسي صفحة 

 .سيتم تسليم الواجب في الحصة القادمة للمادة في األسبوع القادم



4 

 

 

 74صفحة إلى  73ثالثاً : خليفة القائد من صفحة 

 

 
 

في الكتاب المدرسي33الصفحة  3نشاط  مراجعة وحل أنشطة الوحدة األولى : اإلنصاف والمودة التربية االخالقية  

يرجى اتباع نشاطات دليل أولياء األمور في --حصة التربية األخالقية القادمةتسليم الواجب في -
 نهاية
 الكتاب

 


