مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2021-2022 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 1 الصف
TERM 1

Week 10
OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية
loul.alrotali@ese.gov.ae  لـول/ المعلمة

October 31st – November 4th

•
•
•
•
•
•
•
•

Phonics Focus Cc
Phonics Words (can/cup/camel/cat
Phonics Focus Kk
Phonics Words (kite/kid/key/king
Phonics Focus ck
Phonics words (neck/ clock/ sock/
black).
Trace and write the letters
Sing the phonics song and say the
sound.

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Copy the phonics words in your
English note book
can/cup/cat/camel

Spelling words
of/in/it/on/and

اخـتبار شـفـوي

Math الرياضيات
 أسماء الحوسني/ المعلمة
Asma.alhosani@ese.gov.ae

Science العلوم
المعلمة فاطمة

•
•
•
•

Student practice book
Pg. 39
Pg. 41-42
Pg. 47
Pg. 49
Pg. 51

Lesson 4-10 Pg. 143
Lesson 5-1 Pg. 159
Lesson 5 –2 Pg. 163
Lesson 5-3 Pg. 167

Lesson 1: Animal Communication
-

Fatima.Husain@ese.gov.ae
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How can animal
communicate with others?
Answer Qs

قراءة العـداد بشكل عـشوائي في الفصل
عن طريق عـرض بطاقات الرقام
المطلوب من طالب الصف الول أن يعـرف
 فقط120 -1 قـراءة العـداد من
 الحـد31/10/2021  بتاريخGrade 1 A
 يوم الخميس4/11/2021  بتاريخGrade 1B
 يوم االثنين1/11/2021  بتاريخGrade 1C
 يوم الثالثاء2/11/2021  بتاريخGrade 1D

 عرض صورة لحيوان:نشاط منزلي
والتحدث عن طريقة تواصله مع بقية
.الحيوانات سواء بالصوت أو الحركة

الربعاء

الكتابة

الخمبس

اختبار القراءة واإلمالء
اختبار القراءة واإلمالء موجود في
كتاب الطالب وتحدده المعلمة
وترسله في الواتس آب

الحــد

القراءة

االثنـين

الوعي الصوتي

الثالثاء

التجريد الشفوي

الربعاء

الكتابة

الخمبس

اختبار القراءة واإلمالء
اختبار القراءة واإلمالء موجود في
كتاب الطالب وتحدده المعلمة
وترسله في الواتس آب

الحــد

القراءة

االثنـين

الوعي الصوتي

الثالثاء

التجريد الشفوي

المعلمة علياء ((1D

الربعاء

الكتابة

alyaa.alsereidi@ese.gov.
ae

الخمبس

اختبار القراءة واإلمالء
اختبار القراءة واإلمالء موجود في
كتاب الطالب وتحدده المعلمة
وترسله في الواتس آب

fatema.hasani@ese.gov.ae

قـصة ذهـب الذئب الفضـولي
المعلمة شمه ((1C

shammaa.mohamed@ese.gov.ae
0506992129

قـصة ذهـب الذئب الفضـولي
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Arabic
اللغة العربية

اختبار االستماع والتحدث أثناء
الحـصص الدرسية
يختار الطالب إحدى المواضيع التالية
ويتحدث عنها
 -1السرة
 -2الشيخ زايد رحمه للا
 -3أكسبو 2020
 -4كيف قضيت إجازتي

الثالثاء

التجريد الشفوي
المعلمة فاطمة ((1A, 1B

Arabic
اللغة العربية

اختبار االستماع والتحدث أثناء
الحـصص الدرسية
يختار الطالب إحدى المواضيع التالية
ويتحدث عنها
 -1السرة
 -2الشيخ زايد رحمه للا
 -3أكسبو 2020
 -4كيف قضيت إجازتي

االثنـين

الوعي الصوتي

Arabic
اللغة العربية

اختبار االستماع والتحدث أثناء
الحـصص الدرسية
يختار الطالب إحدى المواضيع التالية
ويتحدث عنها
 -1السرة
 -2الشيخ زايد رحمه للا
 -3أكسبو 2020
 -4كيف قضيت إجازتي

الحــد

القراءة
قـصة ذهـب الذئب الفضـولي

الساعة المكتبية لولياء أمور طلبة D-1
يوم الثالثاء 2021-11-2
من الساعة 02:00
ظهرا
إلى الساعة 02:30
ً

اخـتبار في الدرسين
مولد الرسول  +أركان االسالم

أنا فـرد في مجـتمعي

اختبار المهن والعـمال

اختبار المهن والعـمال

أنا فرد في مجتمعي

اختبار المهن والعـمال
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المعلمة علياء ((1D

alyaa.alsereidi@ese.gov.
ae

المعلمة فاطمة ((1A, 1B

fatema.hasani@ese.gov.ae

المعلمة شمه ((1C

shammaa.mohamed@ese.gov.ae
0506992129

المعلمة علياء ((1D
alyaa.alsereidi@ese.gov.ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

أنا فـرد في مجـتمعي

shammaa.mohamed@ese.gov.ae
0506992129

Islamic
التربية اإلسالمية

الساعة المكتبية لولياء أمور طلبة 1-C
يوم الثالثاء 2021-11-2
من الساعة 02:00
ظهرا
إلى الساعة 02:30
ً

اخـتبار في الدرسين
مولد الرسول  +أركان االسالم

المعلمة شمه ((1C

Islamic
التربية اإلسالمية

اخـتبار في الدرسين
مولد الرسول  +أركان االسالم

المعلمة فاطمة ((1A, 1B
fatema.hasani@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

الساعة المكتبية لولياء أمور طلبة
A-B-1
يوم الثالثاء 2021-11-2
من الساعة 02:00
ظهرا
إلى الساعة 02:30
ً

حل كتاب أنشطتي
من صفحة 30
إلى صفحة 32

المحور 4
السنع في السرة والمدرسة اإلماراتية

حل كتاب أنشطتي
من صفحة 30
إلى صفحة 32

المحـور 4
السنع في السرة والمدرسة اإلماراتية

أنشطة إيقاعـية تحـضيرا لدّرس
تنزيل تطبيق البيانو أو الكيبورد على اليباد

•

سوداء (النّوار).
درس العالمة الزمنية ال ّ

shammaa.mohamed@ese.gov.ae
0506992129

المعلمة علياء 1D
alyaa.alsereidi@ese.gov.ae

مادة السنع

حل كتاب أنشطتي
من صفحة 30
إلى صفحة 32

المحور 4
السنع في السرة والمدرسة اإلماراتية

المعلمة شمه 1C

المعلمة فاطمة 1A & 1B
fatema.hasani@ese.gov.ae

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

bechir.gharbi@ese.gov.ae
الرجاء االلتزام بالزي الرياضي وأيضا حـل
النشاط الول والثاني من الوحدة الثانية:
الكتاب موجود على
Teams/ LMS
1. Phonics reading (a, o, e, I
, u, b, p, m, f, d, t, n, l, g,
)k, h, z, c, s
2. Counting & numbers
writing
سنقوم بعـمل مشروع الوحـدة ( إعادة
التدوير) في الصف خالل السبوع القادم ،
سيتم إرسال التفاصيل في رسالة عن طريق
مجـموعة الواتس أب

1. Phonics writing & reading
2. Characters writing

Activity book page 14

Developing step take-offs in long jump

1. Phonics: z, c, s
2. Greetings: thank you & you are
welcome
3. Characters: 山，井
 Work on recycle project in class
 Be sure to bring your book (student
)and activity book
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التربية الرياضية PE
المعلمة سماح

samah.moursy@ese.gov.ae

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة بدرية والمعلمة أمل
badreya.almarzooqi@ese.gov.ae
amal.alhadhrami@ese.gov.ae

ورشة عـمل  :االستعـداد لـ االحتفال
بيوم العلم 03/11/2021

القصة الـمقترح ـة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل
عنوان القصة

اسم الـمؤلف

الرسام

أصدقائي في البحر

زينه زين

دار مكتبة
املعارف

الكلمات الجديدة

مستوى القراءة

الويل
أنيابي

د 2مبتديء

نبذه عن القصة

تأخذنا هذه القصة في رحلة إلى

غدار

أعماق البحار ،نتعرف من
خاللها إلى أروع الكائنات
البحرية وأغربها
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فنون بصرية Virtual Art
فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae

شارك ــنا الـمغـام ــرة
الـموض ـ ـ ـ ــوع

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
• هذا ونحيطكم علما بأنه ّ
تم انقضاء أول  30يوم دراس ي وعليه نرجو من الطـلبة دون سن  12سنة إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمور الطلبة من
ً
صالحا لـمدة ً 30
الروضة وحتى الصف الخامس من أهمية إجراء أبنائهم الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  29أكتوبر والسبت  30أكتوبر) حتى يكون
يوما.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (غير الـمطعمين وغير الحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري أسبوعيا كشرط
ً
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي قبل األسبوع  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  29أكتوبر والسبت  30أكتوبر) حتى يكون
صالحا
لـمدة  7أيام.
• وأما بالنسبة للطلبة ممن يبلغون  12سنة فما فوق من الصف السادس وحتى الصف العاشر (الـمطعمين والحاصلين على جرعتي اللقاح) :فعليهم إجراء الفحص الدوري مرة كل شهر كشرط
أساس ي لدخول الـمبنى الـمدرس ي وذلك قبل الشهر  ،لذا نوجه عناية أولياء أمورهم من أهمية إجراء الفحص في أحد األيام الـمتاحة للفحص (الجمعة  29أكتوبر والسبت  30أكتوبر) حتى يكون
ً
صالحا لـمدة ً 30
يوما.
• يجب استخراج تقرير نتيجة الفحص السلبية من تطبيق الحصن وطباعتهه وإرساله مع الطالب/ة إلى الـمدرسة
• وكذلك يجب استخراج تقرير التطعيم من تطبيق الحصن وطباعته وإرساله مع الطالب إلى الـمدرسة في حال حصول الطالب/ة على جرعتي التطعيم.
• يجب عدم إرسال الطالب إلى الـمدرسة في حال ظهور أعراض الرشح والزكام وارتفاع في درجات الحرارة  ،وأهمية معالجة الطالب/ة والتأكد من شفائه قبل إرساله إلى الـمدرسة.
• الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي سيكون لطـالب املجموعة (ب) فقط خالل األسبوع من  31أكتوبر إلى  4نوفمبر   2021في جميع الـمراحـل الدراسية باستثناء صفوف الروضة والحلقة األولى
والصف العاشر  ،حيث أن طلبة الروضة والحلقة األولى والصف العاشر سيدوامون واقعيا وبصورة يومية في الـمبنى الـمدرس ي حسب خطة العودة التدريجية اآلمنة والـمعمول بها في مدرسة ياس.
• سيتم استثناء الطلبة من فئة األمراض الـمزمنة الحرجة من الدوام الواقعي الـمدرس ي وسيتم تحويل تعليمهم عن ُبعد وفق التوصيات الـمشار إليها في تقاريرهم الطبية ويجب أن يتم مشاركتها مع
إدارة الـمدرسة وممرضات الـمدرسة.
• في حال ظهور أي حاالت إصابة من أفراد األسرة خارج الـمدرسة فيتوجب من أولياء أمور الطــلبة الـمصابين أو املخالطين إعالم إدارة الـمدرسة وعدم إرسال الطلبة الـمصابين أو اإلخوة املخالطين
ويجب استكمالهم برنامج الحجر الصحي الـمنزلي وحصولهم على إفادة التعافي من هيئة الصحة قبل استئنافهم الدوام الواقعي في الـمبنى الـمدرس ي وذلك عمال بميثاق التعهد واإلقرار الذي أمض ى
عليه ولي/ة أمر في بداية العام الدراس ي.
شاكرين ومثمنين لكم حرصكم على سالمة الطلبة وتعاونكم الدائم معنا ،،
مدرسة ياس – مشتركة
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بروتـوكـول إجـراء الفحـص الـدوري لكوفـيد  19الـمستجـد لط ــلبة الـمدارس
بداية كل فـصـل
دراسي
أول  30يـوم
دراسي

إجـراء الفحـص الـدوري والحـصـول عـلى نتيجة سلبية ال تتجــاوز مدة  96ساعة قـبـل دخـول المبنى المدرسي.
مـرة كل أسـبوعـين للمطـعـمين وغـير المطـعـمين  يجـب إجراء الفحـص قـبل السبوعـين والحـصول عـلى نتيجة سلبية كشرط أساسي لدخول المدرسة وستكون صالحة لمدة  14يوم
الطفال دون سن  12سنة مرة كل شهر وال يستوجب حـصـولهم على التطعـيم  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يو ًما.

بعـد انقـضاء
 30يوم دراسي

الطلبة غـير المطعـمين فـوق  12سنة = كل أسبوع  يجـب إجـراء الفحـص قـبل السبوع والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كشرط أساسي لدخـول المبنى المدرسي وستكون صالحة
لمدة  7أيام.
الطلبة المعـطـمين (الحاصلين على جـرعـتي اللقاح) فـوق  = 12مرة كل شهر  يجـب إجـراء الفحـص قـبل الشهر والحـصـول عـلى نتيجـة سلبية كـشرط أساسي لدخـول المبنى
المدرسي وستكون صالحة لمدة  30يومـًا.
التطعـيم إلزامي للطلبة الـذين يبلغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للطلبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
وفـيما يأتي تواريخ إجـراء الفحـص الدوري:
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31
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4
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أغسطس August

30

29

28

27

26
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11
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8
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سبتمبر September

30

29

28

27

26

25

24
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21
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14

13
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9

8

7

6

5

4

3

2
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أكتوبر October

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نوفمبر November

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ديسمبر December

ً
ً
مساء  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع
مساء وحتى العاشرة
موقع مركزالفحـص املجاني الـمعتمد لطــلبة مدرسة ياس = (مدرسة الشهامة ) من الساعة الرابعة
يجب إحضارالطالب معه للمدرسة (نسخة مطبوعة من الفحص) وإبرازها لـمشرف/ة الحافلة أو لحارس األمن قبل الدخول إلى الـمبنى الـمدرس ي ويجب تسليمها لـمربي/ة الصف
في حال حصول الطالب على جرعتي اللقاح  يجب استخراج تقريرالتطعيم من تطبيق الحصن وإحضارنسخة مطبوعة من تقريرالتطعيم إلى الـمدرسة وتسليمه لـمربي/ة الصف
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