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 21-25

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة
English
اللغة اإلنجليزية

Week 13

Unit 11
• Phonics Focus Bb
• Phonics words
(bike/bag/bird/bat)
• Phonics Focus Jj
• Phonics words
(jug/jam/jacket/jet
• Let’s read and write

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Copy spelling words in your English notebook:
(rain/run/hat/hen)

Assessment االمتحانات

Spelling words on Monday:
rain/ run/ hat/ hen

H.W On LMS

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

•
•
•

SOUND
MAKE VIBRATION
DESIGN AN ANIMAL

Unit 4
• Lesson 4-8 Pg. 135
• Lesson 4-9 Pg. 139
• Lesson 4-10 Pg. 149

PROJECT AT SCHOOL

Student practice book
• Pg. 41
• Pg. 43
• Pg. 45
0507044236 : للتواصل
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These are practice websites
www.mathplayground.com

www .Abcya.com
www.mathgames.com

www.za.ix1.com

أولياء األمور الكرام
يرجى مراجعة الحروف التالية (د-ذ-ر-ز)
والمهارات التالية :أصوات الحرف –
أشكال الحرف – الحركات القصيرة
والطويلة – وتركيب مقاطع لتكوين كلمة
التحليل والمقطع الساكن وتكوين جمل
مالحظة :تنفيذ فعاليات القرية التراثية

االثنين

مراجعة الحروف (د-ذ-ر-ز)
الواجب :التدرب على قراءة صفحة 140
كتاب النشاط
فعاليات القرية التراثية

الثالثاء

مراجعة الحروف (ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز)
الواجب :حل صفحة  140كتاب النشاط
قراءة وكتابة بخط اليد

األربعاء

نشيد (حين تمر السيارات )67
الواجب :حل صفحة 117 - 116كتاب أقرا
وأتعلم.
اإلمالء األسبوعي تقييم مهم

•
•
•
•
•
•
•

الخـميس

الجـمعة

•
•

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:

مراجعة هيا نقرأ ونتعلم

•
تسميع +حفظ (سورة الفيل(
حفظ الحديث كتاب الطالب)

يتعرف بعض األجناس األدبية التي تقرأ له
مثل القصص القصيرة -االناشيد – االلغاز
يعرف أسماء الحروف وترتيبها وأشكالها
في مواقعها المختلفة من الكلمة.
ينطق أصوات الحروف جميعها
يعرف الحركات القصيرة والطويلة
وينطقها نطقا صحيحا
يركب كلمات مكونة من مقطعين أو ثالثة.
يُ َ
ت
ق َمع ِّْرفَتَهُ ِّبقَوا ِّع ِّد الص َّْو ِّت ّيا ِّ
ط ِّّب ُ
ب
َوالتَّه ِّْجئ َ ِّة في َ
ع َم ِّليّا ِّ
ت التَّحْ لي ِّل َوالت َّْركي ِّ
يَ ْق َرأ ُ ا ْل َكلِّمات ا ْلـ َمأْلوفَةَ َوالـْ ُمتَك ِّ َّر َرةَ قِّرا َءةً
عدَ ٍة مِّ نَ ا ْلـ ُمعَلّ ِِّّم
سريعَةً َوصَحيحَةً َوبِّ ُمسا َ
َ
ْ
ُّ
زوم عَلى أ َ ْن ت َكونَ ا ْل َكلِّمات
ل
ال
َ
د
ن
ِّع
ِّ
ً
َ
ً
شكًْل تا ًّما .؟؟؟
َمشْكولة َ

المنهاج المتكامل (اللغة العـربية)
Integrated Curriculum

الحديث الشريف :حسن الخلق
الواجب ص  161كتاب النشاط
قيم اإلسالم و آدابه ( الصدق )

•
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ح ا ْلح َ
ق)
يشر ُ
َّريف ( ُح ْ
َديث الش َ
س ُن ا ْل ُخلُ ِّ
ش َْر ًحا بَسي ً
َ
ُ
طا بِّلغتِّ ِّه.
يَحْ فَ ُ
ظ ا ْلح َ
َّريف.
َديث الش َ
يَ ْ
ق في حَياتِهَِ ،وأَث َ َرهُ
ست َْخ ِلصُ أَه َِميَّةَ ِ
الص ْد ِ
علَ ْي ِه َوعَلى ال ُمجْ ت َ َم ِع.
اإليجا ِب َّي َ
ب مِ ْن
ِج ِ
ق َوال َك ِذ ِ
•ي ِ
الص ْد ِ
ُقار ُن َبيْنَ نَتائ ِ
َ
َ
َحي ُ
ْث أث ُره

المنهاج المتكامل (التربية اإلسًلمية)
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 أمــــــل ((1D
amal.alalkouk@ese.gov.ae

•
•
•

•
•

التغـير –نقود ورقية – نقود
معدنية – وسائل النقل –
العملة
حل كتاب النشاط
اليوم الوطني فعاليات

بين الماضي والحاضر

•

الواجب  :حل ص  167-166كتاب النشاط

•
•

قار ُن التَّغَيُّ َر في ُمجْ ت َ َم ِّع ِّه بَ ْينَ الماضي
يُ ِّ
الحاض ِّر (أَشْكا َل النُّقودَِّ ،وسائِّ َل النَّ ْق ِّل،
َو
ِّ
َ
ْ
ض).
ر
أل
ا
ت
داما
ِّخ
ت
س
ِّ
ا ْ
ْ ِّ
قار ُن بَ ْينَ حَياتِّ ِّه الي َْومِّ يَّ ِّة َوحَيا ِّة آبائِّ ِّه
يُ ِّ
َوأَجْ دا ِّد ِّه في الماضي.
ضوع ما
ِّق ح َْو َل َم ْو
يُقَ ِّدّ ُم بَعْضَ الحَقائ ِّ
ٍ
ت االجْ تِّما ِّع َّي ِّة.
ق ِّبالدِّّراسا ِّ
َيت َ َعلَّ ُ
ستِّعًلمِّ ِّه َوإِّجاباتِّ ِّه ع َْن
يَع ِّْرضُ نَتائِّ َج ا ْ
ُ
س ٌم،
ر
ط
َم
(ر ْ
ق ُم ْخت َ ِّلفَ ٍة َ
ُ
وضوع ُمعَيَّ ٍن بِّ
ٍ
ٍ
تَ
ي ،ص َُو ٌر).
ت
َو
ص
ل
ْجي
س
ٌ
ِّ
ُّ
كُ
ص ِّفّ َّي ٍة ِّألَحْ داثٍ،
ت
اشا
ِّق
ن
في
شار
ٍ
َ
يُ ِّ
َ
َ
ْخاص ،أما ِّكنَ في الماضي أ ِّو في
أَش ٍ
ِّق ح َْو َل
ِّ
الحاض ِّر َمدْعو َمة بِّحَقائ ٍ
ضوع).
ال َم ْو
ِّ

المنهاج المتكامل (التربية الوطنية)
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

حـصة السنع كل ثًلثاء

قــيم الســــنـع:
· قــيم الســــنـع:
· النظام
· التسامح
· االحترام

مهمة آداء
قراءة قصة عن اليوم الوطني

·
·

المحور الثالث :
السنع في األسرة والمدرسة اإلماراتية

المنهاج المتكامل (السنع)
Integrated Curriculum

·
·

نواتج التعلم:
يتعرف قيم سنع التعامل مع الوالدين
وحسن التواصل مع الكبار المواطنين

·
·
·
·
·

المفاهيم الجديدة:
األسرة
المدرسة
الممتلكات العامة
القوانين

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

·

درس عًلمة الصّمت Z.

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

Mandarin البرنامج الصيني
Ms.Chen

1. Review all the lessons
2. speaking: be able to answer
the questions about what’s
your name? How old are you?
Which grade you are in?
3. writing: know how to write
the numbers from 1-10

Work sheet on ClassDojo

ling.chen@ese.gov.ae

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

To be able to perform all types
of ROLLS

HOMEWORK ON LMS

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحًلم
ahlam.farah@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
From: 09:00 am :من
To: 11:00 am :إلى

Revision of syllabus

•
•

SB pages: All pages
AB pages: All pages

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

:عنوان الدرس
)1 · خطوط البيوت (اللقاء
:أهداف الدرس
· التعرف على خصائص ومميزات
.الاشكال الهندسية والعضوية
تعلم رسم أنواع مختلفة من
.الخطوط والاشكال العضوية
 استخدام الخامات:· المهارات
المتنوعة ودمج الالوان وتطبيق
.تقنيات التلوين

Bring activity book

-  اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي- أنشطة تفاعلية
التطـبيـق العـملي للدرس
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 كراس الرسمSketchbook الدفـتر
– A3  أوA4 أوراقه سميكة
.األلوان الخشبية

جدول االختبارات ( Exams Scheduleمن  2022-11-21إلى ) 2022-11-25
الثًلثاء 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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