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Common Cycle
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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

Week 10

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

March 7-11
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment
االمتحانات

Unit 20

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

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

•
•
•
•
•
•
•

Phonics Focus –th
Phonics words (th)
(think/thumb/throw/three)
Phonics focus –th_
Phonics words th_
(mother/father/weather/feath
er)
Let's read and write activates

•

Review

H.W on Teams

Spelling words:
Lion/ lemon/ leaf/ leg
Speaking exam

Class Activities
:مالحـظـة

Science العلوم
المعلمة فاطمة

•

Class Activities

Review

Fatima.Husain@ese.gov.ae

الرجاء إكمال حل أوراق
 المشاريع وتسليمها+ العـمل
للمعلمه أو إرسالها على
LMSالـ
)(ضـروري جـدا
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التقييم اإلمالئي يوم الخميس:
مدح  -سام ٌع  -تمو ُر َ -ر ْم ٌل
ناب  -نَص ََر -
ُ -

األربعاء

قصة ( نونة النشيطة ) قراءة صفحة  + 66الوعي
الصوتي للحرف  +حل كتاب النشاط صفحة 153

الخميس

التقييم اإلمالئي +مهارة التركيب والتحليل

الجمعة

قراءة قصة من منصة عصافيري  +أقرأ وأتعلم

االثنين

قصة ( ملكة وقرنها المكسور ) قراءة + 56الوعي
الصوتي  +حل كتاب النشاط صفحة 143

الثالثاء

تجريد الشفوي والكتابي لحرف الميم +حل تدريبات
حرف الميم

نونةً نملةٌ نشيطةُ .
نشاط الصفي  :اختيار
مشروع واحد لمواد المنهج
المتكامل (مجسم أو ورقة
عمل أو شرح درس للطالب

التقييم اإلمالئي يوم الخميس:
مدح  -سام ٌع  -تمو ُر َ -ر ْم ٌل
ناب  -نَص ََر -
 ُنونةً نملةٌ نشيطةُ .
نشاط الصفي  :اختيار
مشروع واحد لمواد المنهج
المتكامل (مجسم أو ورقة
عمل أو شرح درس للطالب

الجمعة

قراءة قصة من منصة عصافيري  +أقرأ وأتعلم

•

أرجو االنتهاء من االختبار التكويني الثاني على منصة
 LMSوأيضا حفظ سورة النصر وحديث ما عاب النبي
طعاما قط وارسال التسميع على المنصة لرصد الدرجات

•

أرجو االنتهاء من االختبار التكويني الثاني على منصة
 LMSوأيضا حفظ سورة النصر وحديث ما عاب النبي
طعاما قط وارسال التسميع على المنصة لرصد الدرجات
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•

تابع درس أوقات الصالة وعدد ركعاتها +
أنشطة ومراجعة عامة

•

تابع درس اوقات الصالة وعدد ركعاتها +
أنشطة ومراجعة عامة

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

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

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

Islamic
التربية اإلسالمية

الخميس

التقييم اإلمالئي +مهارة التركيب والتحليل

fatema.hasani@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

األربعاء

قصة ( نونة النشيطة ) قراءة صفحة  + 66الوعي
الصوتي للحرف  +حل كتاب النشاط صفحة 153

 -1يحدد العناصر الفنية كالشخصيات والزمان
والمكان .
 -2يعرف أسماء الحروف وترتيبها وأشكالها
في مواقعها المختلفة .
 -3يكتب الحروف المتحركة بحركات قصيرة
وحركات طويلة .

المعلمة فاطمة ((1A, 1B

Arabic
اللغة العربية

الثالثاء

التجريد الشفوي والكتابي لحرف الميم +حل تدريبات
حرف الميم

 -1يحدد العناصر الفنية كالشخصيات والزمان
والمكان .
 -2يعرف أسماء الحروف وترتيبها وأشكالها
في مواقعها المختلفة .
 -3يكتب الحروف المتحركة بحركات قصيرة
وحركات طويلة .

Arabic
اللغة العربية

االثنين

قصة ( ملكة وقرنها المكسور ) قراءة + 56الوعي
الصوتي  +حل كتاب النشاط صفحة 143

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

,1A( المعلمة فاطمة الشحي
)1B

تابع درس االنفاق واالدخار
وحل انشطة الكتاب المدرسي

 كتاب النشاط212 حل نشاط أبحث ص

(1C & 1D( المعلمة ناصرة

تابع درس اإلنفاق واإلدخار
وحل انشطة الكتاب المدرسي

 كتاب النشاط212 حل نشاط أبحث ص

fatema.hasani@ese.gov.ae

nasera.alkatheeri@ese.gov.a
e

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

+ )درس عناصر الموسيقى (الجزء الثاني
.أنشودة الدرجات

PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

LMS حـل أنشطة الكتاب ورفعها على منصة

Dribbling in space

samah.moursy@ese.gov.ae

•
Mandarin البرنامج الصيني
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

• China’s Winter Olympic Games
(introduction and activities)
• Speaking Exam

• China’s Winter Olympic Games
(introduction and activities)
•
Speaking Exam

China’s Winter
Olympic Games
(introduction and
activities)
•
Speaki
ng Exam

Unit 4- STREAM Project
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

•

المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

•

Demonstrate how robots can be
programmed using color cards.
Create costume for Fateen

•
•

درس زخرفة و نحت بارز

In class activities
Bring art and craft material to class like:
Plastic scissors, Glue, Colors and pencil

األدوات المطلوبة صلصال بألوان مختلفة
أرجو تسليم كل المهام
المطلوبة طيلة الفصل الثاني
للتقييم النهائي

Virtual Art فنون بصرية
Faten.Koussa@ese.gov.ae فاتن
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القصة الـمقترح ــة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل

شارك ــنا الـمغـام ــرة

عنوان القصة

اسم الـمؤلف

الرسام

الكلمات الجديدة

مستوى القراءة

الـموض ـ ـ ـ ــوع

نبذه عن القصة

عصفور صغير

جنان حشاش

ثمار حلواني

حزين  -سجين -
فوق  -الشجر  -حر

ه 2 -متقدم

القراءة املتدرجة

الطبيعة هي المكان الذي يعيش
فيه العصفور بحرية وسعادة،
والقفص يعد سج ًنا بالنسبة إليه،
ً
تعيسا
ويجعله حزي ًنا

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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فـبراير Feb

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

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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من  18إلى  22إبريل .2022

من  18إلى  22إبريل .2022
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