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
SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية
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

Week 5

September 26-30

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Unit 3
• Phonics Focus Pp
• Phonics Focus (Pen, pink, pin,
pot)
• Let’s Read
• Unit Four
• Phonics Focus Ii
• Phonics Focus (ink, in, igloo,
iguana)
• Pronunciation of the letter and
writing the upper and
lowercase letter

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Copy spelling words in your English notebook
(tree/ tap/ ten/ tiger)
H.W On LMS

Spelling Words:
tree/tap/ten/tiger

Student practice book
Pg 5
Pg 7
Pg 9

Unit 2
• Lesson 2-3 Pg 37
• Lesson 2-3 Pg 41
• Lesson 2-4 Pg 47
• Lesson 2-5 Pg 51

0507044236 : للتواصل
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الرجاء تدريب الطالب بشكل مستمر
قـراءة وكتابة األعـد بشكل يومي

ALL THE HOMEWORK THEY DO IT IN SCHPPL

أولياء األمور الكرام :
يرجى حث الطلبة على حل وإنجاز
الواجبات في كتاب النشاط
والمحددة في الخطة األسبوعية

االثنين

لوب ممث ٌل بارعٌ (قراءة ومناقشة)
قـصة ثَعـ ٌ
الوعي الصوتي لحرف الثاء
الواجب :التدرب على قراءة صفحة 39+38
كتاب النشاط

الثالثاء

تجريد شفوي حرف (ث )
الواجب :حل صفحة  41 +40كتاب النشاط

األربعاء

تجريد كتابي حرف (ث)
الواجب :حل صفحة  43 + 42كتاب النشاط

الخميس

اإلمالء األسبوعي
(صفحة  ) 58كتاب الطالب
َ
ث  -ثَا  -ثُو  -ثِي  -ث َابِتُ  -أ َ ُ
ثُ -
ثاث -
ثِ -
َ
ِب.
اب  -أث َ
ثَ َ

الجمعة

تقييم قرائي (صفحة  ) 58فقرة أقرأ الحرف
والمقطع والكلمة

ANIMAL AND THEIR PARENT
Compare birds and their
offspring
Dogs change as they grow

•
•
•

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

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

المنهاج المتكامل (اللغة العـربية)
Integrated Curriculum

•
•
•
•

يحـدد العـنوان واسم المؤلف في مواد
مطبوعة ويقرؤها
ينطق أصوات الحروف جميعها
يعرف الحركات القصيرة والطويلة
وينطقها نطقا صحيحا
يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة
قراءة سريعة وصحيحة بمساعدة من
المعلمة عند اللزوم على أن تكون
الكلمات مشكولة شكال تاما

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

الرجاء االنتهاء من حفظ :
(سورة الفاتحة  -وحديث الرحمة
صفة المسلم )

•
•

العقيدة االسالمية  :درس هللا ربي
حل النشاط ص  52كتاب النشاط

•
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يستنتج أن هللا هو ربه ورب الكون كله .
يستدل على أن هللا مالك الملك وهو
الخالق الرزاق .
يذكر أن هللا هو ربه ورب العالمين .

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

·
·
علم الجغرافيا (الخريطة  -الجهات األصلية)
·

يتعـرف الجهات األصلية
يحدد مصدرا للمعـلومات ذا صلة
بموضوع محدد في مجال الدراسات
االجتماعية.
يعرض نتائج استعالمه وإجاباته بطرق
مختلفة (رسم  -تسجيل صوتي)

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

حـصة السنع كل ثالثاء

قــيم الســــنـع:
الــــوالء
الكــــرم
التعاون

•

الدرس األول:
مفهوم السنع اإلماراتي وأهميته

•

نواتج التعلم:
يتعرف مفهوم السنع اإلماراتي

•

المفاهيم الجديدة:
السنع
المجتمع
الهوية الوطنية
األخالق

•

اآلالت القـرعيـة.

المنهاج المتكامل (السنع)
Integrated Curriculum
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

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

Mandarin البرنامج الصيني
Ms.Chen

1. To know about the Chinese
national day 1st October
2. to read the numbers about
the national day
3. 3 to learn the Chinese song
about the national day
4. The flag is beautiful

Print the writing homework
from class dojo

ling.chen@ese.gov.ae

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP
RUNNING
•
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

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم
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
• Define sustainability in terms
of renewable resources.

•
•
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SB page: 21 to 27
AB pages: 23 & 23

Please study Unit 1 for the
exam next week (week 5).
The exam will be on LMS.
Make sure that all students
have LMS working.

الوحدة األولى
عنوان الدرس :زخارف هندسية (الفن اإلسالمي)
التطبيق العملي للدرس  +جلب أدوات
مادة الفن :الدفتر - Sketchbook
األلوان المائية  -األلوان الخشبية

أنشطة تفاعلية  -اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي

أهداف الدرس:
التعرف على خصائص ومميزات الزخارف
الهندسية .تعلم رسم الزخارف الهندسية اإلسالمية.
المهارات:
استخدام الخامات المتنوعة ودمج االلوان وتطبيق
تقنيات التلوين باألقالم الخشبية أو االلوان المائية.

Will be celebrated on Sep 30th
س ـيتم االحـ ـت ـف ـ ـاء بالمناسبـ ـة
في  30سبتمبر 2022
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فنون بصرية Virtual Art
المعلمة سماح samah.jerbi@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
Day:
Friday
اليوم:
From:
10 am
من:
To:
11 am
إلى:

