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•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
-

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

January 17-21

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

Week 3

-

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Phonics Foucs Vv
Phonics Vv words/violin, van,
vet, vase
Phonics Focus Ww
Phonics Ww words/
Web, bwall, window, watch/
Let’s Read and Write.
Student will say the sound for
letter v and w/
Ss will sing phonics song for
letter v/w
Ss will say the letter and write
capital and the lower cause
Vv/ Ww
Ss will read and write the
phonics words for letter V/W

Copy the new words //phonics words for
letter V and W in your English book
(violin/ vet/ vase/ van/ web/ wall/ window/
watch

Unit 7
Represent and solve more add
to problem Pg: 7
Represent and solve put
together problems Pg: 11
Represent and solve more put
together to problem Pg: 15
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Student practice book
Pg: 79
Pg: 83
Pg: 85 and 86

Assessment االمتحانات

Complete the homework
and activities at the book.

سيتم غرسال األنشطة المطلوية من الطالب على الـLMS
Activities at the class
Homework at LMS

The power point will be in
)teams (Science Term 2

الثالثاء

الوعي الصوتي لحرف الطاء

-2
-3

الجمعة

كتاب أقرأ وأتعلم حرف الطاء +قراءة قصة
من منصة نهلة وناهل

-5

االثنين

قصة طريف الطاووس اللطيف قراءة صفحة
36

.1

الثالثاء

الوعي الصوتي لحرف الطاء

األربعاء

التجريد الشفوي الصوت القصير والطويل
لحرف الطاء

.2
.3

الخميس

التجريد الكتابي  +التقييم اإلمالئي صفحة
44

.4

الجمعة

كتاب أقرأ وأتعلم حرف الطاء +قراءة قصة
من منصة نهلة وناهل

.5

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

األربعاء
الخميس

•
•
•

التجريد الشفوي الصوت القصير والطويل
لحرف الطاء
التجريد الكتابي  +التقييم اإلمالئي صفحة
44

تسميع الحديث الشريف عاقبة القسوة
حل االنشطة في الكتاب المدرسي ومنصة LMS
المتعلقة بدرس عاقبة القسوة ودرس آداب الطعام
(إعداد فيديو من قبل الطالب/ة عن آداب الطعام)

-4

تابع درس عاقبة القسوة وتسميع الحديث
درس آداب الطعام
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المعلمة فاطمة ((1A, 1B
fatema.hasani@ese.gov.ae

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

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
ً

االثنين

قصة طريف الطاووس اللطيف قراءة صفحة
36

-1

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

Arabic
اللغة العربية

أوليا ء األمور الكرام  ..تحية طيبة
الرجاء اإللتزام :
 -1الحضور اليومي وعدم التغيب
 -2اإللتزام بالوقت وعدم التأخير
 -3احضار الكتب المدرسية واألدوات
 -4حل المهام وأنشطة كتاب الطالب

•
•

Fatima.Husain@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

أوليا ء األمور الكرام  ..تحية طيبة
الرجاء اإللتزام :
 -1الحضور اليومي وعدم التغيب
 -2اإللتزام بالوقت وعدم التأخير
 -3احضار الكتب المدرسية واألدوات
 -4حل المهام وأنشطة كتاب الطالب

)Lesson 3 (Light Uses
?1- how Mirror help Us
2- light and mirrors help us.
3- light message.

العلوم Science
المعلمة فاطمة

•

جمع مجموعة من الصور لمعالم طبيعية ومعالم
بشرية في دولة اإلمارات يتحدث عنها الطالب في
الحصة الدرسية
حل أنشطة الكتاب المدرسي

•

•

تحضير درجات السلم الموسيقي

•

مراجعة درس المعالم الطبيعية
والبشرية
درس االهتمام سعادة

•

مراجعة درس المعالم الطبيعية
والبشرية
درس االهتمام سعادة

•

درس النغمة الصّوتية "ال".

•

•

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

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

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

•

جمع مجموعة من الصور لمعالم طبيعية ومعالم
بشرية في دولة اإلمارات يتحدث عنها الطالب في
الحصة الدرسية
حل أنشطة الكتاب المدرسي

•

تابع درس عاقبة القسوة وتسميع الحديث
درس آداب الطعام

المعلمة ناصرة ((1C & 1D
nasera.alkatheeri@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
ً

•
•

تسميع الحديث الشريف عاقبة القسوة
حل االنشطة في الكتاب المدرسي ومنصة LMS
المتعلقة بدرس عاقبة القسوة ودرس آداب الطعام
(إعداد فيديو من قبل الطالب/ة عن آداب الطعام)

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
Can say and do
gestures for family
member words
Can introduce
family members

Kicking on the ground

•
•

Video of introducing your family
members

In class activities
Activity 4 to 7 in activity book

•

التربية الرياضية PE
المعلمة سماح

Review family member words
Learn “He/She is my …” in
Chinese

samah.moursy@ese.gov.ae

•
•

Unit 1 – Shapes around us
• Identify ideas and information
conveyed through visual
methods
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البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

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

االطالع على مرفقات الدرس من
خالل منصة التعلم الذكي LMS

 .1تلوين اللوحة الفنية كاملة مع الخلفية للدرس
السابق
 .2إخراج العمل الفني بشكل جمالي ونفعي
 .3إرفاق اللوحة الفنية على برنامج  LMSحتى
يتم تقييم العمل الفنية للطالب

القصة الـمقترح ـة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل
عنوان القصة
طريف الطاووس
اللطيف

درس ألوان لكل فن

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

شارك ــنا الـمغـام ــرة

اسم الـمؤلف

الرسام

الكلمات الجديدة

مستوى القراءة

نبذه عن القصة

الـموض ـ ـ ـ ــوع

نورية العبيدلي

---

كلمات حرف الطاء

الصف األول

ٌ
ٌ
ٌ
لطيف
طاووس
طريف
ٌ
ونشيطُ ،يسعد أصدقاءَه
طَوا َ
ل الوقتِ.
ُ
تُرى ماذا يفعل معهم؟

قصة منهجية في منصة نهلة
وناهل حرف األسبوع حرف الطاء
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(القراءة المتدرجة )

