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Parents Weekly Newsletter
Grade 1 الصف
TERM 2

•

loul.alrotali@ese.gov.ae  لـول/ المعلمة

•
•
•
•
•
•

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

Science العلوم
المعلمة فاطمة

Fatima.Husain@ese.gov.ae

January 10-14

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

Week 2

Phonics focus letter/ Ff, phonics
word (finger, fish, fan, frog), s
Phonics focus letter Ll
Phonics focus/ Ll
Phonics words/lion/, lemon/ leaf,
leg/
Student will learn how to
pronounce the letter.
Student will read the words and
pronounce them correctly.
They will trace and write the
letters.

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment
االمتحانات

Copy these words in your English note book
Monday/ Tuesday/ Wednesday/ Thursday/
Friday/ Saturday/ Sunday/

Lesson 6
- Understand attributes of solids
- Build new solid
- Build new shape

Lesson 2 (Light and Materials)
- What are the Materials.
- The different type of materials.
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Activities during the class

-

Activities during the class
Videos

نشاط للسبوع
عمل تجربة لالشياء التي
يخترقها الضوء
واألشياء التي ال يخترقها
 مثال واحد فقط:الضوء
 ملف+ وإرساله على ال ام إس
العلوم في التيمز للفصل الثاني

الخميس

التقييم اإلمالئي

الجمعة

قراءة جمل وكلمات حرف الضاد  +مهمة
قرائية في منصة نهلة وناهل

االثنين

قصة حرف الضاد  +قراءة  +الوعي الصوتي
لحرف الضاد

الثالثاء

التجريد الشفوي األصوات القصيرة والطويلة

األربعاء

التجريد الكتابي حرف الضاد

الخميس

التقييم اإلمالئي

الجمعة

قراءة جمل وكلمات حرف الضاد  +مهمة
قرائية في منصة نهلة وناهل

 -1يحدد العنوان واسم المؤلف في مطبوعة ويقرؤها.
 -2ينطق أصوات الحروف.
 -3يعرف أسماء الحروف وترتيبها واشكالها في
مواقعها المختلفة من الكلمة.
 -4يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة سريعة
وصحيحة عل أن تكون الكلمات مشكولة شكال تاما.
 -5يركب الكلمات من حروف ومقاطع.

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

حفظ الحديث
حل السؤال ووضعه في البوابة
(سبب تسمية أبوهريرة بهذا االسم )
(حديث عاقبة القسوة)
 -1التعريف براوي الحديث (أبوهريرة)
 -2شرح الحديث شرحا بسيطا
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المعلمة فاطمة ((1A, 1B
fatema.hasani@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

الساعة المكتبية
ألولياء أمور طلبة
A-B-1
يوم الثالثاء
من الساعة 02:00
ظهرا
إلى الساعة 02:30
ً

األربعاء

التجريد الكتابي حرف الضاد

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

Arabic
اللغة العربية

الرجاء االلتزام بالحـضور
اليومي للحصص وعـدم الغـياب
والتركيز المكثف في مهارات
اللغة العربية وتدريب الطالب
يوميا على القراءة والكتابة
وتحسين الخط .

الثالثاء

التجريد الشفوي األصوات القصيرة والطويلة

 -1يحدد العنوان واسم المؤلف في مطبوعة ويقرؤها.
 -2ينطق أصوات الحروف.
 -3يعرف أسماء الحروف وترتيبها واشكالها في
مواقعها المختلفة من الكلمة.
 -4يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة سريعة
وصحيحة عل أن تكون الكلمات مشكولة شكال تاما.
 -5يركب الكلمات من حروف ومقاطع.

Arabic
اللغة العربية

الرجاء االلتزام بالحـضور
اليومي للحصص وعـدم الغـياب
والتركيز المكثف في مهارات
اللغة العربية وتدريب الطالب
يوميا على القراءة والكتابة
وتحسين الخط .

االثنين

قصة حرف الضاد  +قراءة  +الوعي الصوتي
لحرف الضاد

(حديث عاقبة القسوة)
 -1التعريف براوي الحديث (أبوهريرة)
 -2شرح الحديث شرحا بسيطا

المعلمة ناصرة ((1C & 1D
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae

حل األنشطة المتعلقة بالدرس على منصة التعلم الذكي

المعلمة فاطمة الشحي ()1B ,1A

نواتج التعلم :
( يحأدد الطلبة المعالم الطبيعية والمعالم البشرية )

fatema.hasani@ese.gov.ae

حل األنشطة المتعلقة بالدرس على منصة التعلم الذكي

تحضير آلة الكيبورد أو البيانو اإلفتراضية،
عن طريق التطبيق

نواتج التعلم :
( يحأدد الطلبة المعالم الطبيعية والمعالم البشرية )

•

درس حول نغمة أو درجة – سي  -مع السلم
الموسيقي.

nasera.alkatheeri@ese.gov.ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

درس المعالم الطبيعية والبشرية
المعلمة ناصرة ((1C & 1D

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

درس المعالم الطبيعية والبشرية

Islamic
التربية اإلسالمية

الساعة المكتبية
ألولياء أمور طلبة
A-B-1
يوم الثالثاء
من الساعة 02:00
ظهرا
إلى الساعة 02:30
ً

حفظ الحديث
حل السؤال ووضعه في البوابة
(سبب تسمية أبوهريرة بهذا االسم )

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

bechir.gharbi@ese.gov.ae
The lesson is on the LMS
Please watch and answer the questions.
Encourage students to wear sports uniforms
and open the camera during the live session

Kicks a stationary ball
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التربية الرياضية PE
المعلمة سماح
samah.moursy@ese.gov.ae

Can say family
member words
Can introduce
my family
members
Can write
characters 日，
月

•
•
•

Family member words worksheet
Video of introducing my family
members
Character writing

Family member words: 爸爸，妈
妈，哥哥，姐姐
Sentences: 我爱爸爸。这是我的
。妈妈
Character: 日，月

•
•
•

In class activity 2 and 3
Help students identify shapes inside their
homes

•

•
•

liu.zhongjie@ese.gov.ae
•

 Unit 1 – Shapes around us
LO: Identify basic 2D and 3D shapes

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

استكمال األنشطة و حل األسئلة على منصة التعلم
الذكي للتقييم

• درس الخطوط المنحنية

القصة الـمقترح ـة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

فنون بصرية Virtual Art
فاتن Faten.Koussa@ese.gov.ae

شارك ــنا الـمغـام ــرة

عنوان القصة

اسم الـمؤلف

الرسام

الكلمات الجديدة

مستوى القراءة

نبذه عن القصة

الـموض ـ ـ ـ ــوع

أصدقائي في
الـمزرعة

غنى عبدالسالم هاجر

--

نحيل الجسم

د 2.مبتدئ

تأخذنا هذه القصة في
رحلة ممتعة إلى المزرعة،
نتعرف من خاللها إلى بعض
الحيوانات األليفة والوفية

عالم الحيوان والربط بمادة العلوم
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يرجى استعراض نتائج الطلبة عبر بوابة الطالب وذلك عن طريق التسجيل بحساب الطالب/ة
https://studentportal.moe.gov.ae/
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