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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
الصف Grade 1
March 14-18
Assessment
االمتحانات

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Speaking exam

H.W ON TEAMS

Week 11

TERM 2
OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Class Activities

Review unit 21

•

Review
Term 2

•
•

الـمـادة SUBJECT
English
اللغة اإلنجليزية
المعلمة  /لـول loul.alrotali@ese.gov.ae
الرياضيات Math
المعلمة  /أسماء الحوسني
Asma.alhosani@ese.gov.ae

مالحـظـة:
الرجاء إكمال حل أوراق
العـمل  +المشاريع وتسليمها
للمعلمه أو إرسالها على
الـLMS

Class activities

Review

•

العلوم Science
المعلمة فاطمة

Fatima.Husain@ese.gov.ae

(ضـروري جـدا)

مالحظة :يوم االثنين رحلة
الى اكسبو سيتم ترحيل
الدرس لليوم التالي.

الثالثاء

التجريد الكتابي +حل أنشطة حرف الهاء

األربعاء

قصة ( وردة الوزة العجول ) قراءة صفحة + 92الوعي
الصوتي للحرف والتجريد الشفوي +حل أنشطة الكتاب

الخميس

التجريد الكتابي  +حل أنشطة حرف الواو

الجمعة

محاضرة دينية بعنوان الوضوء /ارتداء كندورة ومخورة .
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 -1يطبق معرفته بقواعد الصوتيات
والتهجئة في عمليات التحليل
والتركيب
 -2يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة
قراءة سريعة وصحيحة .

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

Arabic
اللغة العربية

مالحظة :تفعـيل منصة نهلة
وناهل +ـمنصة عـصافـير
لتنفيذ المهام القـرائية

االثنين

قـصة (هـدهـد يسجل هدفا ) قراءة صفحة  + 82الوعي
الصوتي للحرف والتجريد الشفوي +حل أنشطة الكتاب

مالحظة :تفعيل منصة نهلة
وناهل +منصة عـصافـير
لتنفيذ المهام القرائية

الثالثاء

التجريد الكتابي لحرف الميم  +حل أنشطة الحرف

األربعاء

قصة (هدهد يسجل هدفا ) قراءة صفحة + 82الوعي
الصوتي للحرف والتجريد الشفوي +حل أنشطة الكتاب

الخميس

التجريد الكتابي +حل أنشطة حرف الهاء

الجمعة

محاضرة دينية بعنوان الوضوء /ارتداء كندورة ومخورة .

 -1يطبق معرفته بقواعد الصوتيات
والتهجئة في عمليات التحليل
والتركيب
 -2يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة
قراءة سريعة وصحيحة .

•

مراجعة سورة النصر ودرس
الوضوء

مراجعة عامة لدرس تراثنا الجميل
 +اإلنفاق واالدخار

مراجعة لدرس عناصر الموسيقى مع درس
الخطوط والفراغات.

In-class activities

LMS Activities

Introduction to throwing
and catching

Culture-related crafts

• Review
• Culture-related activities
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fatema.hasani@ese.gov.ae

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

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

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

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

مراجعة سورة النصر ودرس الوضوء

المعلمة فاطمة الشحي
((1A, 1B

Islamic
التربية اإلسالمية

•

مراجعة سورة النصر ودرس
الوضوء

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

Arabic
اللغة العربية

مالحظة  :مشروع اللغة
العربية نفذ في الصف مع
الطالب وال يوجد مشاريع +
يوم االثنين رحلة الى اكسبو
سيتم ترحيل الدرس لليوم
التالي.

االثنين

قـصة حـرف الميم (ملكة وقرنها المكسور ) +الوعي
الصوتي للحرف  +التجريد الشفوي

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير
bechir.gharbi@ese.gov.ae
التربية الرياضية PE
المعلمة سماح
samah.moursy@ese.gov.ae

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

Unit 4- STREAM Project

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

•

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

•
•
•

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

•

درس زخرفة و نحت بارز
فنون بصرية Virtual Art
فاتن

األدوات المطلوبة :صلصال

Faten.Koussa@ese.gov.ae

القصة الـمقترح ــة لهذا األسبوع للصف األول في منصة نهلة وناهل

لنقرأ مع نهلة وناهل
عنوان القصة

اسم الـمؤلف

الرسام

هدهد يسجل هدفا

أميرة الـمرزوقي

-

مستوى القراءة

الكلمات الجديدة
هدهد  -النهار -

الـموض ـ ـ ـ ــوع

قصص الصف األول

السهل  -النهر -
يلهو

شارك ــنا الـمغـام ــرة
نبذه عن القصة
ٌ
ٌ
ٌ
مجتهدة ،طلب
ذكية
دجاجة
دودي
ُّ
منها الدي ُ
والدب والقر ُد أن يدرُسوا
ك
ويتعلَّموا مع صديقاتِها .تُرى هل
ْ
ْ
طلبت منهم؟
وافقت دودي؟ وماذا

القراءة املتدرجة

(منهجية )

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
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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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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

من  18إلى  22إبريل .2022

من  18إلى  22إبريل .2022
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