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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 1 

Term 1 WEEK 3: 15th September _ 19th September 2019 

 

 

Notes: 

Please help your child to complete her/his homework on time. 

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

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English  Vocabulary: (what is a pal?) 

Student Book pages 10 to 11 and Practice Book page 2. 

 Reading Selection:  

Lesson (1) what is a pal? Student Book pages 14 to 25 

 Foundational Skills:  

Phonics and Spelling: Words with short a Practice Book pages 1 and 10. 

Practice Book pages 4 and 13  

Due on 22nd of September 2019. 

Math Volume A: 

 Chapter 1: Numbers to 10 

 Lesson 1: Counting to 10 

      SB Page no: 1- 12 

Workbook A: Complete pages 1 and 2 

 Due is on 24th September, 2019. 

 

 
Science HMH Science Dimensions: 

 Unit: 1-  All About Plants 

 Lesson 1: Plants Parts. 

 Observe Plants Parts 

 SB Pgs.: 10 -14. 

 Vocabulary Words: Flower-leaf-seed- fruit- root- stem. 

 Online Resources      WWW.HMH.COM 

 
HMH Science Dimensions: 

Complete Page: 15  

Due on 23rd September, 2019. 

 

ICT  Revising the last year topic and IDP. 

Introducing the new units and Computer lab rules   

Draw the Computer Lab Rules in an A4 

sheet paper and submit to your teacher 

on or before 19th September 2019. 

http://www.aias.ae/
http://www.hmh.com/
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 سبوعيّة للفصل الّدراسّي األولالخطة األ

     19/9/2019-15  :ثالثاألسبوع ال
 

 

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة
  اللغة العربية

 حرف الباء وأشكاله. -
 حرف الباء مع الحركات. -
 حرف الباء مع الممدود. -
 بو(. –بي  -نشاط على حرف الباء + )با  -
 كتاب النشاط حرف الباء. -

 مع الحركات بالدفتر األخضر. الباءالواجب: نسخ حرف 

 25/9/2019التسليم: يوم األربعاء 

 الدرس الثاني   -الوحدة األولى )أحب ربي ( التربية اإلسالمية
 

 .19إلى صفحة  18الفاتحة  من صفحة الحصة األولى :  درس سورة 
 

 . 22إلى صفحة  20الحصة الثانية : متابعة  درس سورة الفاتحة من صفحة 
 

   . 25إلى صفحة  23الحصة الثالثة  : متابعة درس سورة الفاتحة من صفحة 

 
 حفظ سورة الفاتحة كامالً والتسميع االسبوع القادم : الواجب 

 
 

التربية الوطنية الوحدة األولى: األسرة اإلماراتيةكتاب  الدراسات االجتماعية  

 

 تابع الدرس األول: أنا وأسرتي
 

25إلى  22ثانياً: واجباتي نحو أسرتي من صفحة   

 

 24 – 20 – 19 – 18حل األنشطة في الكتاب المدرسي صفحة، 
 سبتمبر( 19إلى  15تاريخ التسليم: )

 

  التربية االخالقية

 والمودة الدرس األول: المودة والتقدير الوحدة األولى : اإلنصاف
 

 

 

 

 ارسم موقفا يعبر عن االحترام و التقدير

حصة التربية األخالقية القادمةالرجاء تسليم الواجب في   
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