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Parents Weekly Newsletter
Grade 1 الصف
TERM 2
SUBJECT الـمـادة

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

Science العلوم
المعلمة فاطمة

Fatima.Husain@ese.gov.ae

January 31 – February 4

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

H.W page 26 activity 1

Spelling words
(red/bed/fed/kid)

•

Phonics Focus- Zz
Phonics Focus – Qq
Phonics Z words
(Zoo-zigzag-zero-zebra)
Phonics Q words
(Queen-question-quilt-quiet)
Ss will learn how to say the
sound
Ss will sing the phonics song
Ss will write the upper cause
and lower cause Zz/ Qq
Let’s Read and write

•
•
•
•

Lesson 8-2 Pg: 41
Lesson 8-3 Pg: 45
Lesson 8-4 Pg: 51
Lesson 8-5 Pg: 55

Student Practice book
• Pg: 93 –94
• Pg: 95 – 96
• Pg: 97 –98
• Pg: 99 - 100

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Week 5

Complete lesson 1
Day and Night (planet – Earth – Moon)
Lesson 2: Day and Night Patterns

Homework:
• Complete the activity Page 14
• Search about pictures that can we see
at Daytime & Night Time
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األربعاء

سيعقد اختبار التقويمي األول لمادة
اللغة العربية في الحروف اآلتية
(ص-ض-ط-ظ ) في منصة التعلم
الذكي يوم األربعاء

التجريد الشفوي لحرف العين +اختبار التقويمي
األول في منصة التعلم الذكي LMS

الخميس

التجريد الكتابي لحرف العين  +التقييم اإلمالئي

الجمعة

أقـرأ وأتعـلم  +خـط النسخ صفحة  + 63قراءة
قـصة نهلة وناهـل

التقييم اإلمالئي يوم الخميس :

االثنين

قصة حرف العين (عنبر يطير إلى القلعة البعيدة)
 +قراءة صفحة  + 66نسخ كلمات األمالء

الثالثاء

الوعي الصوتي لحرف العين  +حل كتاب النشاط
صفحة  + 62+60نسخ كلمات اإلمالء

األربعاء

التجريد الشفوي لحرف العين +اختبار التقويمي
األول في منصة التعلم الذكي LMS

الخميس

التجريد الكتابي لحرف العين  +التقييم اإلمالئي

الجمعة

أقـرأ وأتعـلم  +خـط النسخ صفحة  + 63قراءة
قـصة نهلة وناهـل

عَرب ُ -عادت  -ظريفة  -عادَ -أَخطار
 عَرش  -ضَجيج  -بَعيد  -حصير -عُش
ع عا \ عو \عي -عيـ
َ
ع /عُ \ ِ

عَرب ُ -عادت  -ظريفة  -عادَ -أَخطار
 عَرش  -ضَجيج  -بَعيد  -حصير -عُش
ع /عُ \عِ عا \ عو \عي -عيـ
َ
سيعقد اختبار التقويمي األول لمادة
اللغة العربية في الحروف اآلتية
(ص-ض-ط-ظ ) في منصة التعلم
الذكي يوم األربعاء

التدريب على تالوة السورة

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

التدريب على تالوة السورة

•
•

المجلد الخامس  :سورة النصر
تالوة السورة  +تفسير المفردات

يرجى إحضار كتاب الطالب الجزء
الخامس مع الطالب مع كتابة اسم
الطالب عليه للضرورة .

•
•

المجلد الخامس  :تراثنا الجميل
أن يبين بعض عناصر التراث في دولة
االمارات العربية المتحدة .

يرجى إحضار كتاب الطالب الجزء
الخامس مع الطالب مع كتابة اسم
الطالب عليه للضرورة .

•
•

المجلد الخامس  :تراثنا الجميل
أن يبين بعض عناصر التراث في دولة
االمارات العربية المتحدة .
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المعلمة فاطمة الشحي ((1A, 1B
fatema.hasani@ese.gov.ae

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

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

•
•

المجلد الخامس  :سورة النصر
تالوة السورة  +تفسير المفردات

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

Islamic
Islamic
التربية اإلسالمية التربية اإلسالمية

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

 -1يعرف أسماء الحروف وترتيبها
وأشكالها في مواقعها المختلفة من الكلمة
 -2يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة
سريعة وصحيحة وبمساعدة من المعلم
عند اللزوم على أن تكون الكلمات
مشكولة شكال تاما
 -3يكتب حرف العين كتابة صحيحة مع
حركاتها الطويلة والقصيرة .

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

Arabic
اللغة العربية

الثالثاء

الوعي الصوتي لحرف العين  +حل كتاب النشاط
صفحة  + 62+60نسخ كلمات اإلمالء

التقييم اإلمالئي يوم الخميس

 -1يعرف أسماء الحروف وترتيبها
وأشكالها في مواقعها المختلفة من الكلمة
 -2يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة
سريعة وصحيحة وبمساعدة من المعلم
عند اللزوم على أن تكون الكلمات
مشكولة شكال تاما
 -3يكتب حرف العين كتابة صحيحة مع
حركاتها الطويلة والقصيرة .

Arabic
اللغة العربية

االثنين

قصة حرف العين (عنبر يطير إلى القلعة البعيدة)
 +قراءة صفحة  + 66نسخ كلمات األمالء

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير
bechir.gharbi@ese.gov.ae

 السلم+ "درس حول نغمة "الفا
.الموسيقي

Kicks at a target

samah.moursy@ese.gov.ae

liu.zhongjie@ese.gov.ae

.تنزيل البيانو اإلفتراضي

•
•

PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. liu

•

•
•

•

Body part words
Characters 头，目，耳，手

•
•
•

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

Video of saying the body part words
Sing body part song
Characters writing

•
Can say
different body parts
in Chinese
•
Can write
some characters

Unit 2: Fun with robots
•

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

•

المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

•
•

Virtual Art فنون بصرية
فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae

Explain the operational
principles of electronic
sensors
Identify the limitations of
mechanical sensors used by
robots
Identify the role of sensors in
controlling robots
Demonstrate how robots can
be programmed using colour
cards

Activities 4 to 9 in the activity book
• SB: Pg 30-38
• AB: Pg 22-29

االطالع على الدرس من خالل كتاب الطالب

درس ألوان لكل فـن
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Checkpoint 1 exam Study unit 1 and unit 2 .
Exam will be on LMS so
bring laptop , iPAD ,or
tablet.

القصة الـمقترح ـة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل
عنوان القصة
األدوات الـمدرسية

اسم الـمؤلف

الرسام

لي ماكليور

-

الكلمات الجديدة
قلم رصاص  +قلم
تلوين  +قلم ِحبر

شارك ــنا الـمغـام ــرة

مستوى القراءة

الـموض ـ ـ ـ ــوع

نبذه عن القصة

د 2.مبتدئ

علم الحاسوب

عادة استخدام الموارد و المعرفة:
استخدام الموارد و المعرفة
الحالية إلنتاج منتجات ،أو عمليات،
أو حلول

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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مارسMarch

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
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