Yas School
Common Cycle
Academic Year:2022-2023

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 العام الدراسي

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 1

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

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday
:اليوم
From:
11:00
:من
To:
11:30
:إلى

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

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday
:اليوم
11:00
From:
:من
To:
11:30
:إلى

September 12-16

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

Week 3

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Unit One (Welcome to English)
• The Alphabet
• Sounds Around Us
• Let’s Read and Write

•

Unit Two
• Phonics Focus /Ss
• Pronunciation of the letter /Ss
• Say the sound, trace and write
the letters /Ss

•
•
•

Lesson 1-2 Pg: 7
Lesson 1-3 Pg: 11
Lesson 1-4 Pg: 15

•
•

ANIMAL STRUCTURE
ANIMAL PART

Copy the spelling words in your English
notebook:
Sun // Spoon // snake // Sit

Math Book:
On my own Pg: 10
On my own Pg: 14
On my own Pg: 18

Science العلوم
huda.aljabry@ese.gov.ae المعلمة هدى

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday
:اليوم
From:
11:40
:من
To:
12:00
:إلى

SCINCE PROJECT
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Assessment االمتحانات

Spelling Words:
(Sun, Spoon, snake, sit)

Spelling Numbers
from 1-20

االثنين

أولياء األمور الكرام يدا بيد نتعاون
لرفع مستوى القراءة والكتابة
نرجـو تدريب الطالب على مسكة
القلم الصحيحة وكتابة اسمه الثنائي
وتحـسين خـطه يوميا

قـصة بوبي البومة الحكيمة (قراءة ومناقشة)
الوعي الصوتي لحرف الباء
الواجب  :التدرب على قراءة صفحة  23كتاب
النشاط

الثالثاء

تجريد شفوي حرف ( ب )
الواجب  :حل صفحة  25+24كتاب النشاط

األربعاء

تجريد كتابي حرف (ب )
الواجب  :حل صفحة  27 +26كتاب النشاط

الخميس

اإلمالء األسبوعي (صفحة  )34كتاب الطالب

الجمعة

تقييم قرائي (صفحة  )34فـقـرة أقـرأ الحرف
والمقـطع والكلمة

المنهاج المتكامل (اللغة العربية)
Integrated Curriculum

•
•
•

يحدد العنوان واسم المؤلف في مواد
مطبوعة ويقرؤها
ينطق أصوات الحروف جميعها
يعـرف الحركات القصيرة والطويلة
وينطقها نطقا صحيحا

المعـلمة عـليـاء ((1A
alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
المعلمة سعـدية ((1B
sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae

المعلمة ناصــرة ((1C
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae

المعلمة أمـــــــل ((1D
amal.alalkouk@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
Day:
االثنين
اليوم:
From:
2:00
من:
To:
2:45
إلى:

المنهاج المتكامل (التربية اإلسالمية)
Integrated Curriculum

القرآن الكريم ( سورة الفاتحة )
كتاب الطالب صفحة 70

•
•
•

يتلو سورة الفاتحة تالوة صحيحة
يحفظ سورة الفاتحة .
يفسر المعنى اإلجمالي لسورة الفاتحة
ومعاني مفرداتها

علم الجغرافيا ( الخريطة  -الجهات األصلية )

•
•
•

يتعرف مفهوم علم الجغرافيا
يميز شكل خريطة دولة اإلمارات
يميز بين الخريطة ونموذج الكرة األرضية

المعلمة عـلياء ((1A
alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
المعلمة سعـدية ((1B
sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
المعلمة ناصرة ((1C
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
المعلمة أمــــل ((1D
amal.alalkouk@ese.gov.ae

المنهاج المتكامل (التربية الوطنية)
Integrated Curriculum
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المعلمة عـلياء ((1A
alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
المعلمة سعـدية ((1B
sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
المعلمة ناصرة ((1C
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
المعلمة أمــــل ((1D
amal.alalkouk@ese.gov.ae

كل ثالثاء حصة السنع

)المنهاج المتكامل (السنع
Integrated Curriculum

:الدرس األول
مفهوم السنع اإلماراتي وأهميته

•

:نواتج التعلم
يتعرف مفهوم السنع اإلمارتي

•

:المفاهيم الجديدة
-  الهوية الوطنية-  المجتمع- السنع
األخالق

•

.درس الخطوط والفراغات
.التعرف على نظام الخطوط والفراغات
التعرف على أماكن النغمات الموسيقّية بين
.الخطوط والفراغات

•
•
•

(1A( المعلمة عـلياء
alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
(1B( المعلمة سعـدية
sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
(1C( المعلمة ناصرة
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
(1D( المعلمة أمــــل
amal.alalkouk@ese.gov.ae
Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير
bechir.gharbi@ese.gov.ae

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. chen
ling.chen@ese.gov.ae

:قيم السنع
الوالء
الكرم
التعاون

• Learn Chinese Pinyin initials
“b p m f”
• Learn the Chinese numbers
6-10

•

Worksheet of Chinese numbers

• Read and member the
numbers from 1-10
• Greetings
bpmf

Homework on LMS

COMPLETE THE POWERPOINT
ON LMS

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP
BALANCE
•
PE التربية الرياضية
المعلمة رباب
rabeb.garraz@ese.gov.ae

•
•
•

L1: Describe key words linked
to the game
L2: Explain how to play the
game
L3: Demonstrate resilience in
a variety of situations
L4: Demonstrate knowledge
and understanding of the
game
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Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

Unit 2- Reduce, Reuse, Recycle

المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

•

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
From: 09:00 am :من
To: 11:00 am :إلى

•

Identify individual practices that
contribute to a sustainable
society
Define sustainability in terms of
the three R’s

•
•
•

SB pages: 6 to 16
AB pages 7 to 16
Complete all the old activities that
were done in the classroom.

Virtual Art فنون بصرية
samah.jerbi@ese.gov.ae المعلمة سماح
Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday
:اليوم
From:
10 am
:من
To:
11 am
:إلى

 تمرين تطبيقي+ أنشطة تفاعلية

 زخارف وألوان:الدرس األول

تذكر أن مدرسة ياس مدرسة صحية

لذا احرص دائما على
تناول طعاما صحيا
وكن نشيطا

إحضار وجبة صحية
.إلى المدرسة
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Always bring
the activity book during
the CCDI class (DT)

الحرص على جلب األدوات الالزمة
 أقالم+  كراس الرسم: لمادة الفن
التلوين واأللوان المائية

