مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
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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 2
SUBJECT الـمـادة

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

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

Science العلوم
المعلمة فاطمة

Week 9

February 28- March 4

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Unit 19
• Phonics focus ng
• Phonics words (ng)
• (Ring- swing- long- hang)
• Let's read and write

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment
االمتحانات

H.W. on TEAMS

Speaking exam
Listening exam
(For the students who
didn’t complete it).

طباعة وحل ورقة العـمل مع الطالب
التي يتم إرسالها علي الواتساب وإرسالها مع الطالب
للمدرسة
أما بالنسبه للطالب (عن بعـد) فيرجى رفع الواجب على
LMS البوابة

Unit 9
• Lesson 7
• Lesson 8
• Review

•
•
•

:مالحـظة
:• سيتم إرسالها نفس الورقة على
 برنامج التيمز) ولكم الخيار، البوابة، (الواتساب
• المطلوب فـقـط طباعة الورقة

Class Activities

Review

Fatima.Husain@ese.gov.ae
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Math exam
LMS عـلى برنامج
سـيتـم إرساـل التاريخ
:والـيـوم عـن طـريـق
 الواتساب.1
 برنامج التيميز.2
LMS .3

Presentation for
students’ projects.

األربعاء

قصة (اللـقـلـق يبحـث عـن بيت جـديد ) – قـراءة
النص صفحة  + 44الوعي الصوتي لحرف الالم

تقييم اإلمالئي يوم الخميس :

الخميس

األصـوات القـصـيرة والمدود  +أشكال حـرف الالم
المختلفة  /لــ  /ــاــ  /ــل  /ل

الجمعة

حـل أنشطة كتاب النشاط حـرف الكاف والالم +
قـراءة قـصة من منصة نهلة وناهـل

االثنين

قـصة (كوكو و َه ْو َه ْو ) – قـراءة النص صفحة + 32
الوعي الصوتي لحرف الكاف

الثالثاء

األصـوات القصيرة والمدود  +أشكال حـرف الكاف
المختلفة كـ  /ــكــ  /ـك  /ك

األربعاء

قـصة (اللـقـلـق يبحـث عـن بيت جـديد ) – قـراءة
النص صفحة + 44الوعي الصوتي لحرف الالم

الخميس

األصـوات القـصـيرة والمدود  +أشكال حـرف الالم
المختلفة  /لــ  /ــاــ  /ــل  /ل

الجمعة

حـل أنشطة كتاب النشاط حـرف الكاف والالم +
قـراءة قـصة من منصة نهلة وناهـل

 -1كوكو ديك نشي ٌ
ط.
 -2لقلق جمي ٌل .

مالحظة :
تم توزيع اسم المستخدم وكلمة
المرور للطالب يرجى تفعيل
منصة عـصافـيري بقراءة
القصص وتنفيذ المهمة
المرسلة
التقييم اإلمالئي يوم الخميس :
 -1كوكو ديك نشي ٌ
ط.
 -2لقلق جمي ٌل .

سورة النصر  /الحديث الشريف
ما عاب النبي طعاما قـط عـلى
منصة التعلم الذكي LMS

•

•
•

حل النشاط الثاني في كتاب النشاط ص 204

سورة النصر  /الحديث الشريف
ما عاب النبي طعاما قـط عـلى
منصة التعلم الذكي LMS

•

•
•

حل النشاط الثاني في كتاب النشاط ص 204
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تابع درس الوضوء
درس أوقات الصالة وعدد ركعاتها

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

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

Islamic
التربية اإلسالمية

االختبار التكويني الثاني في
الدروس التالية:

تابع درس الوضوء
درس أوقات الصالة وعدد ركعاتها

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

Islamic
التربية اإلسالمية

االختبار التكويني الثاني في
الدروس التالية:

 -1يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة
سريعة وصحيحة وبمساعدة من المعلم
عند اللزوم على أن تكون الكلمات مشكولة
شكال تاما
 -2يميز شكل الحروف في بداية ووسط
الكلمة ممسكا القلم بطريقة صحيحة
 -3يتعرف راوي القصة والشخصيات

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

Arabic
اللغة العربية

الثالثاء

األصوات القصيرة والمدود +أشكال حرف الكاف
المختلفة كـ  /ــكــ  /ـك  /ك

 -1يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة
سريعة وصحيحة وبمساعدة من المعلم
عند اللزوم على أن تكون الكلمات مشكولة
شكال تاما
 -2يميز شكل الحروف في بداية ووسط
الكلمة ممسكا القلم بطريقة صحيحة
 -3يتعرف راوي القصة والشخصيات

Arabic
اللغة العربية

مالحظة :
تم توزيع اسم المستخدم وكلمة
المرور للطالب يرجى تفعيل
منصة عـصافـيري بقراءة
القصص وتنفيذ المهمة
المرسلة

االثنين

قـصة (كوكو و َه ْو َه ْو ) – قـراءة النص صفحة + 32
الوعي الصوتي لحرف الكاف

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

,1A( المعلمة فاطمة الشحي
)1B

fatema.hasani@ese.gov.ae

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

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

212 حـل نشاط أبحث في كتاب النشاط ص

درس اإلنفاق واالدخار

212حـل نشاط أبحث في كتاب النشاط ص

.درس حول عناصر الموسيقى

PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

LMS حـل أنشطة الكتاب ورفعها على منصة

Dribbling a lightweight ball

samah.moursy@ese.gov.ae

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. liu

درس اإلنفاق واالدخار

• Review and final exam

• Review and final exam

liu.zhongjie@ese.gov.ae

•

Review and final
exam

Unit 4- STREAM Project
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

•

•

Identify ideas and information
conveyed through visual
methods.
Demonstrate how robots can be
programmed using colour
cards.

•
•
•

Student book 59 – 66
Activity book 52 – 65
Completing in class activities

Make sure to complete
all activities on LMS

درس من الكهف و المسجد الى المدرسة
Virtual Art فنون بصرية
فاتن

LMS يرجى االنتهاء من األعأمال المطألوبة في

Faten.Koussa@ese.gov.ae
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:األدوات المطلوبة
 كراس الرسم- ألوان مائية
 فـرش- A4 سكتش بوك حجم
 باليت- بمقاسات مختلفة
لمزج األلوان

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.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
ً
صباحا وحتى التاسعة ً
مساء
األوقات :يوم السبت من التاسعة
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