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

November 7-11

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

Week 11

Unit Nine:
• Phonics focus Gg
• Phonics words:
Gift/girl/gorilla/gate
• Phonics Focus Uu
• Phonics words:
Upstairs/umbrella/under/up
• Let's Read and write

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Copy spelling words in your English notebook:
can/cup/cat/camel
+
H.W On LMS

Spelling words on Monday:
can/cup/cat/camel

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 MESSAGES
SOUND
FEEL SOUND

Student practice book
• Pg. 27
• Pg. 31
• Pg. 33

Unit 4
• Lesson 4-5 Pg. 121
• Lesson 4-6 Pg. 125
• Lesson 4-7 Pg. 129

0507044236 : للتواصل
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These are practice websites:
www.mathplayground.com
Abcya.com .www
www.mathgames.com
www.za.ix1.com

أولياء األمـور الكرام
يرجى متابعة الطلبة في القراءة
وإرسال تسجيالت القراءة المحددة على
بوابة التعلم الذكي كواجب LMS
حيث سيتم رصد درجة القراءة عليها
درجات 10
يرجى توفير دفتر للنسخ حيث سيتم
تحديد سطر للنسخ كل أسبوع ويسلم
للمعلمة يوم الخميس
سطر النسخ

االثنين

قصة حرف الدال ( مدرسة دودي الجديدة
) أتدرب على قراءة النص صفحة
+56وعي صوتي لحرف الدال مع
األصوات القصيرة والطويلة

الثالثاء

التجريد الشفوي والكتابي لحرف الدال
+حل كتاب النشاط

األربعاء

الخـميس

التجريد الشفوي والكتابي لحرف الذال +
التقييم اإلمالئي
ذاب  -داخ  -أخذ  -ذًباب -حبوب -دجاجة -
دب

الجـمعة

التقييم القرائي فقرة أقرأ الحرف والمقطع
والكلمة من كتاب الطالب المجلد الثاني

هذا قـنـفـذ صغير.
هـذا غـذاء لذيذ.
اعـتماد درجة النسخ
 10درجات

قصة حرف الذال (ذهب الذئب الفضولي )
أتدرب على قراءة النص صفحة + 66
وعي صوتي لحرف الذال مع الحركات
القصيرة والطويلة

المنهاج المتكامل (اللغة العـربية)
Integrated Curriculum

•
•
•

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

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

•
•

حفظ السور واألحاديث
المقررة (سورة اإلخالص +
حديث أركان اإلسالم )

السيرة النبوية والشخصيات
(رسول هللا في رعاية جده ثم عمه)

•
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يسرد قصة كفالة الرسول صلى هللا .عليه
وسلم من قبل جده عبدالمطلب وعمه أبي
طالب.
يستنتج صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم
وبره بأهله.

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 أمــــــل ((1D
amal.alalkouk@ese.gov.ae

المنهاج المتكامل (التربية الوطنية)
Integrated Curriculum

•

يحدد المفاهيم والمصطلحات االقتصادية األساسية
(العمل -البيع  -الشراء  -الرغبات  -االحتياجات )

حل تدريبات كتاب النشاط
113-112

درس المهن واألعمال

قــيم الســــنـع:
· االنتماء والوالء
· الحفاظ على العادات والتقاليد
· القيادة
· المسؤولية

دور الشيخ زايد في تأصيل السنع اإلماراتي

يلعب أدوارا لوظائف مختلفة ويشرح وظيفتها في
المجتمع .

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 جمعة
·
·

المحور الثالث :
دور الشيخ زايد رحمه هللا في تأصيل السنع
اإلماراتي

·
·
·

نواتج التعلم:
يعتز بجملة ( كلنا عيال زايد )
يحرص على التمسك بسنع الشيخ زايد رحمه
هللا

·
·

المفاهيم الجديدة:
السنع  -القنص  -عيال زايد

·

درس مقاطع كودالي الموسيقيّة.

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. Words：UAE , pepple, which,
country
2. Sentences:
• Which country you come from？
I come from UAE

Worksheet on ClassDojo

ling.chen@ese.gov.ae

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

Basic rolls
To be able to perform different rolls

HOMEWORK ON LMS

Unit 4 – STREAM project
•
•

Describe the main issues in
understanding the design process
Identify different tools used in
prototyping

•
•

SB Pages: 42 to 49
AB Pages: 44 to 54

:جـلب أدوات مادة الـفـن

الوحـدة األولى
Virtual Art فنون بصرية
samah.jerbi@ese.gov.ae المعلمة سماح

)2  خطوط ونباتات (اللقاء:عنوان الدرس

•

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday
:اليوم
From:
10 am
:من
To:
11 am
:إلى

:أهداف الدرس
التعرف على خصائص ومميزات االشكال
 تعلم رسم أنواع مختلفة.النباتية العضوية
.من الخطوط واالشكال العضوية

•

 استخدام الخامات المتنوعة ودمج:المهارات
.االلوان وتطبيق تقنيات التلوين

•

Students should bring a car
made from recyclable
material!!! This is 20 marks
and it is the last chance.
Note: There will be late
submission penalty

 كراس الرسمSketchbook الدفـتر
– A3  أوA4 أوراقه سميكة
.األلوان الخشبية
-  اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي- أنشطة تفاعلية
التطـبيـق العـملي للدرس
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جدول االختبارات ( Exams Scheduleمن  2022-11-07إلى ) 2022-11-11
الثالثاء TUESDAY

األربعاء WEDNESDAY

Grade

االثنين MONDAY

A/1

إمالء اللغة اإلنجليزية

إمالء اللغة العربية

B/1

إمالء اللغة اإلنجليزية

إمالء اللغة العربية

C/1

إمالء اللغة اإلنجليزية

إمالء اللغة العربية

D/1

إمالء اللغة اإلنجليزية

إمالء اللغة العربية
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الخميس THURSDAY

الجمعة FRIDAY
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