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Yas School 

Common Cycle 

Academic Year:2022-2023 
 

 مــدرسـة يـــاس 

 مــــشـــــتـركـــــــــــة 

 2023- 2022العام 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                      Week 4                       September 19-23 

SUBJECT     الـمـادة
OBJECTIVES 

    أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Enrichment Homework  

 الواجبات اإلثرائية 
Assessment  االمتحانات 

English 
 اللغة اإلنجليزية 

 

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

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:00 :من 
To: 11:30  :إلى  

UNIT 2 

• Phonics Focus A/ a  

• Pronunciation of the letter Aa 

• Say the sound, trace and write 

the letters /Aa 

• Let’s Read 

• Phonics Focus Tt 

• Pronunciation of the letter Tt 

• Write the letters 

• Phonics words/ant/apple/axe/ 

• arrow/tree/tap/ten/tiger 

• COPY the spelling words in your English 

notebook: (ant/ apple/ axe/ arrow). 

 

Spelling Words:  

ant/ apple/ axe/ arrow 

Math  الرياضيات 

 المعلمة / أسماء الحوسني  

Asma.alhosani@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:00 :من 

To: 11:30  :إلى 
 

• Lesson 1-5 Pg: 19  

• Lesson 1-6 Pg: 23 

• Leeson 2-2 Pg: 37 

  هولدي   ( لطالبلمنزلي  واجب  )  ة رسال  ورقة  مطبوعإسيتم 

 سبوع وتسلم  الورقة في نهاية ال في حل    ةرصـف

23/9/  2022تاريخ :    

 050704236ل :  ـ للتواص

 

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:loul.alrotali@ese.gov.ae
mailto:Asma.alhosani@ese.gov.ae
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Science    العلوم 
 

 huda.aljabry@ese.gov.ae هدى المعلمة 
 

Office Hour الساعة المكتبية 
Day: Friday   :اليوم 

From: 11:40 :من 
To: 12:00  :إلى  

• FUNCTION OF ANIMAL 
STRUCTURE 

• ANIMAL MOVE 

SCIENCE PROJECT: 

TAKE A PICTURE FOR YOUR KIDS AND VIDIO 
 

 ربية(ـ)اللغة الع المنهاج المتكامل 
Integrated Curriculum 

 
 1A)المعـلمة عـليـاء )

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 1B) دية )ـ المعلمة  سع

sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae 

 1C) رة )ــالمعلمة ناص
nasera.alkatheeri@ese.gov.ae 

ــ المعلمة أمـ   1D) ل )ــــ
amal.alalkouk@ese.gov.ae 

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: اليوم:  االثنين 

From: 2:00 :من 

To: 2:45  :إلى 
 

يحدد العنوان واسم المؤلف في مواد  •

 مطبوعة ويقرؤها  

 ينطق أصوات الحروف جميعها   •

القصيرة والطويلة رف الحركات ـيع •

 وينطقها نطقا صحيحا 

يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة  •

دة  ـ راءة سريعة وصحيحة بمساعـق 

ن  أند اللزوم على ـمن المعلمة ع

 شكلة شكال تاما. تكون الكلمات م

   قصة تمسوح يُحب التلوين ) قراءة ومناقشة ( 

                       التاءالوعي الصوتي لحرف 

  31+30 صفحة الواجب: التدرب على قراءة 

                   النشاط  كتاب 

 االثنين  

 االحتفال باليوم الوطني السعـودي

  يوم الجمعة

  الموافق 2022/9/23

                         ) ت ( تجريد شفوي حرف 
 كتاب النشاط  33+ 32 حل صفحة   الواجب: 

 الثالثاء  

                            ت()تجريد كتابي حرف  
 كتاب النشاط  35+  34صفحة الواجب: حل 

 الربعاء  

 الخميس  ( كتاب الطالب 46صفحة السبوعي ) اإلمالء  

( فقرة أقرأ الحرف    46تقييم قرائي )صفحة 
 والمقطع والكلمة 

 الجمعة  

 

 
 التربية اإلسالمية( ) المنهاج المتكامل

Integrated Curriculum 
 
 1A)لياء )ـالمعلمة ع 

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 1B) دية )ـ المعلمة  سع

sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae 
 1C) المعلمة  ناصرة )

nasera.alkatheeri@ese.gov.ae 
ــ المعلمة  أمـ   1D) ل )ـ

amal.alalkouk@ese.gov.ae  
 

يشرح الحديث الشريف شرحا بسيطا   •

 بلغته. 

 يحفظ الحديث الشريف .  •

 الحديث الشريف:  
   (  الرحمة صفة المسلم) 

 76كتاب الطالب ص  

 

 حفظ سورة الفاتحة  

ديث الرحمة صفة المسلمـوح   
 

mailto:huda.aljabry@ese.gov.ae
mailto:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae
mailto:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae
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 ة(لوطنيالتربية ا ) المنهاج المتكامل
Integrated Curriculum 

 
 1A)لياء )ـالمعلمة ع 

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 1B) دية )ـ المعلمة  سع

sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae 
 1C) المعلمة  ناصرة )

nasera.alkatheeri@ese.gov.ae 
ــ المعلمة  أم  1D) ـل )ـ

amal.alalkouk@ese.gov.ae  

 الجهات الصلية  على رف  ـيتع •

ذا صلة   لومات ـ للمعا  دد مصدر  ـيح •
دد في مجال الدراسات  ـبموضوع مح

 ية . ـتماعـاالج

رق  ـبطوإجاباته  رض نتائج استعالمه ـيع •
 ( صور   -تسجيل صوتي   - مختلفة )رسم 

 

 لم الجغرافيا  ـع
 الصلية( الجهات  -  )الخريطة

 

 

 (السنع) المنهاج المتكامل
Integrated Curriculum 

 
 1A)لياء )ـالمعلمة ع 

alyaa.alsereidi@ese.gov.ae 
 1B) دية )ـ المعلمة  سع

sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae 
 1C) المعلمة  ناصرة )

nasera.alkatheeri@ese.gov.ae 
ــ المعلمة  أمـ   1D) ل )ـ

amal.alalkouk@ese.gov.ae 

 صة السنع كل ثالثاء ـح

 

 ع:ـنــــيم الســق

 والء ــــال

 رمــــالك

 ن التعاو

   رس األول: الد  •

 مفهوم السنع اإلماراتي وأهميته  

  

   نواتج التعلم: •

 اإلماراتي يتعرف مفهوم السنع             

 

   المفاهيم الجديدة: •

 الهوية الوطنية  -المجتمع  -السنع 

  األخالق            

  

Music & Drama 

 التربية الموسيقية والمسرح 

 

 المعلم بشير  

  bechir.gharbi@ese.gov.ae 

 

 . درس أنا وصوتي  •

 الصوات من حولي.  •
 نشيد.  •
 مراجعة أسماء الخطوط والفراغات.  •

  

Mandarin البرنامج الصيني   
 

Ms. Chen 
 ling.chen@ese.gov.ae 

 

• Learn the greetings and 

introduce yourself. 

 

 

你好，老师。我是 
 
 
 
 

你好 

Read and write 

numbers from 1-10 

一  二 三  四   五   

六  七   八   九   十 
 

       Writing: 

你    好   

mailto:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae
mailto:alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
mailto:sadeyya.aldaerei@ese.gov.ae
mailto:nasera.alkatheeri@ese.gov.ae
mailto:amal.alalkouk@ese.gov.ae
mailto:bechir.gharbi@ese.gov.ae
mailto:ling.chen@ese.gov.ae
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 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

 rabeb.garraz@ese.gov.ae 
 

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP 
JUMPING 

 

• 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 

COMPLETE YOUR HOMEWORK ON LMS  

 

  نوان ـبع واجبان:  النشطة

 

GAMES FOR FUN 

 

 

 

Design & Technology 
 التصميم والتكنولوجيا 

 

 أحالم المعلمة 

ahlam.farah@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 09:00 am :من 

To: 11:00 am  :إلى 
 

Unit 2 – Our planet 

• Compare renewable and non-

renewable resources 

• Define sustainability in terms 

of renewable resources 

Complete all the activities in unit 1 activity 
book. 

• SB pages: 17 to 27 

• AB pages: 19 to 24 

Make sure to bring activity 

book and pencil box always. 

Virtual Art  فنون بصرية 
 samah.jerbi@ese.gov.ae سماحالمعلمة  

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 10 am :من 

To: 11 am  :إلى 
 

 الوحدة الولى  
 (PART 2)عنوان الدرس: وخارف وألوان 

 
  : أهداف الدرس
 الخطوط وأنواعها ناصر العمل الفني ـيميز بين ع

 
 :المهارات

 الرسم التصميم باستخدام عناصر التصميم   
 ( المساحة  – اللون – الخط – الشكل) 

 جابة عن أسئلة الكتاب المدرسي اإل  -أنشطة تفاعلية  
 

  أدواتجلب  +التطبيق العملي للدرس  

  -  Sketchbookمادة الفن: الدفتر 

 لوان الخشبية ال  - لوان المائية ال
 

 

 مليكهم فخر لنا دهم بلدنا وبل و، عزهم عزنا ،  والسعوديةًدا نحن ـــمًعا أب

 في الدفاع عن األوطان  في خدمة اإلسالم و المصير و ي ف  ادً ــمًعا أب

 ارــــازدهو نماء  تطور و في تقدم و اـًشعب دية قيادًة وعومملكة العربية السكل عام والم

mailto:rabeb.garraz@ese.gov.ae
mailto:ahlam.farah@ese.gov.ae
mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae

