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

Week 8

October 17-21

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Unit 6
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

•
•
•
•
•
•

Phonics Focus/ Oo
Phonics Words:
Olives/ Orange/ Octopus/On
Phonics Focus E/e
Phonics Words E/e:
Egg/ elephant/ elbow/ exit
Let’s Read
Let’s write

Copy spelling words in your English notebook:
on/ in/ of/ can/ i
H.W On LMS

Spelling words on Monday:
(on/ in/ of/ can/ i)
Reading Time:
(I can write my name).

Science العلوم
huda.aljabry@ese.gov.ae المعلمة هدى
Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday
:اليوم
From:
11:40
:من
To:
12:00
: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

ANIMAL AND THEIR YOUNG

Unit 3
•
•
•
•

Lesson 3-5 Pg: 81
Lesson 3-6 Pg: 85
Lesson 3-7 Pg: 89
Lesson 3-8 Pg: 93

Student practice book
• Pg: 19
• Pg: 20
• Pg: 21
0507044236 : للتواصل
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:مالحظة
سترسل المعلمة كتاب ودفتر الرياضيات
مع الطلبة في نهاية األسبوع ويرجى
.أن يتم إعادته يوم االثنين

إعالن
سيتم تفعيل يوم الغـذاء العالمي يوم
االثنين ونرجو منكم المساهمة في هذه
الفعالية بإرسال وجبة غـذاء صحية
وارتداء الطلبة أزياء تناسب الفعالية
حسب الرغـبة.
أولياء األمور الكرام
يرجى متابعة الطلبة في القراءة وإرسال
تسجيالت القراءة المحددة على بوابة
حيث سيتم رصد  LMSالتعلم الذكي
درجة القراءة عليها درجات 10
يرجى توفير دفتر للنسخ حيث سيتم
تحديد سطر للنسخ كل أسبوع ويسلم
للمعلمة يوم الخميس.
سطر النسخ
حف حَلزون تَحْ ت الشَّجر
َز َ
وسيتم اعتماد درجة النسخ
 10درجات

االثنين

قـصة حلزون يجد له صديقا (قراءة ومناقشة) /
الوعي الصوتي لحرف الحاء
الواجب :التدريب على قراءة صفحة  73 -72في
كتاب النشاط
قراءة ص  64-63كتاب أقرأ وأتعلم وإرسال
تسجيل فيديو بقراءة الطالب على LMS

الثالثاء

تجريد شفوي حرف (ح)
الواجب :حل صفحة  75 -74كتاب النشاط

األربعاء

تجريد كتابي حرف (ح)
الواجب :حل صفحة  77 - 76كتاب النشاط

الخميس

الجمعة

المنهاج المتكامل (اللغة العـربية)
Integrated Curriculum

•
•
•

ح – ح – ح – حا – حو –
اإلمالء األسبوعيَ :
َب – حاجب – حجاب –
ج
ح
حي – ا حب – أبي –
َ
َ
حوت.

يعرف الحركات القصيرة والطويلة
وينطقها نطقا صحيحا
يقرأ الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة
سريعة وصحيحة.
يميز شكل حرف الحاء في بداية ووسط
ونهاية الكلمة ممسكا القلم بطريقة
صحيحة

المعـلمة عـليـاء ((1A
alyaa.alsereidi@ese.gov.ae
المعلمة نايـلـــة ()1B
naylah.mohammed@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:

التقييم القرائي فقرة أقرأ الحرف والمقطع
والكلمة ص  22كتاب الطالب المجلد الثاني
المنهاج المتكامل (التربية اإلسالمية)
Integrated Curriculum

حفظ الحديث الشريف وارسال التسميع
على منصة LMS
حل ص  109كتاب النشاط.

•
الحديث الشريف :أركان اإلسالم ص 84
•
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يشرح الحديث الشريف شرحا مبسطا
بلغته.
يحفظ الحديث الشريف

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

مالحظة مهمة
اختبار التربية الوطنية يوم الخميس
في الدروس التالية (علم الجغرافيا -
الكرة األرضية والخريطة – الجهات
األصلية)

درس التربية الوطنية ص  100المجلد الثاني

•

يدرك ما هي الوثائق الرسمية التي تحدد
هويته وانتماءه (دفتر عائلة  -جواز
سفر  -بطاقة الهوية)

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:
الـمروءة
المساعـدة
التسامح

حل النشاط صفحة + 18صفحة 19
(كتاب أنشطتي في السنع يقوم الطالب بحله في المنزل)

•

المحـور الثاني :
سنعـنا أخالق

•

نواتـج التعلم:
يطبق قيم السنع اإلماراتي

•

المفاهيم الجديدة:
السنع
القيم
الفزعة

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

درس األصوات المنخفضة والمرتفعة.
المعلم بشير
bechir.gharbi@ese.gov.ae
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Mandarin البرنامج الصيني
Ms.Chen

ling.chen@ese.gov.ae

PE التربية الرياضية
المعلمة رباب
rabeb.garraz@ese.gov.ae

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

1. Speaking:
To introduce yourself:
My name is ****,I am 6 years old.
I am in grade 1.

Worksheer:
Download from Classdojo.

2. Writing:
To write numbers 6-10
六七八九 十
Games for fun
To develop Balance

HOMEWORK ON LMS

Balances on different numbers of body
parts while playing funny games

Unit 3 – Planning

المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae

•

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

•

Describe the steps in the
engineering design process
Describe the main issues in
understanding a design
problem

•
•

SB Pages: 29 to 39
AB Pages: 27 to 38

الوحدة الأولى
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

:جـلب أدوات مادة الـفـن
 كراس الرسمSketchbook الدفـتر
– A3  أوA4 أوراقه سميكة
.األلوان الخشبية

 زخارف نباتية (اللقاء الثاني:عنوان الدرس
)من الدرس) (الجزء التطبيقي
:أهداف الدرس
التعرف على خصائص ومميزات الزخارف
 تعلم رسم هذا النوع من.النباتية العضوية
.الزخارف

Make sure students complete
their exams on LMS.

-  اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي- أنشطة تفاعلية
التطـبيـق العـملي للدرس

 استخدام الخامات المتنوعة:المهارات
.ودمج الالوان وتطبيق تقنيات التلوين
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جدول االختبارات ( Exams Scheduleمن  2022-10-17إلى ) 2022-10-21
Grade

االثنين MONDAY

الثالثاء TUESDAY

األربعاء WEDNESDAY

الخميس THURSDAY

A/1

التربية الوطنية

B/1

التربية الوطنية

C/1

التربية الوطنية

D/1

التربية الوطنية

نرجو ارتداء الطلبة الزي الرياض ي يوم االثنين الـموافق  17أكتوبر  ، 2022حيث سيتم تنفيذ بعض األنشطة
الرياضية تستهدف الطلبة في جميع الـمراحل الدراسية أثناء ساعة الرفاهية البدنيـ ـة التي سيتم
تخصيصها للطلبة  ،خالل اليوم الدراس ي شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،
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الجمعة FRIDAY

