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CO-SCHOLASTIC AREAS
Activities, Projects, Assignments etc.
الـنـشـاـط  :عمل نموزج لساعة حائطية.
ورقـة عـمـل  ،أمـالء رسم صـور للمدرسه ومـن الدرس .
لوحة لدوار الساعة الشارقه .
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SCHOLASTIC AREAS
Lesson / Unite No. Page No.
Title of Lesson / Unit
الي المدرسة

Mouth
ابريـــل April

33

Unit :2
Lesson : 6
مــايــوMay

الـنـشـاط  :رسـم لــوحـة أواحضار مـجـسـم للـحـيـوانـات الـتـي
تـعـيـش فـي الغابة .
الـنـشــاط  :تـمـثـيـل المهن  ،والتحدث عن المهنة التي يحبها الطالب
ورقـة عـمـل :المهن القديمة واشهر المهن في االمارات .

الـنـشـط  :تـمـثـيــل سباق في ساحة المدرسة  ،ورقـة عـمـل .،
واجـب الـعـطـلـة (كـتـابة فـقـرة عـن اي لـعـبـة يـحـبهـا التلميـذ)

1ـ في الغابة

39

2ـ تعالوا نمثل

45

1ـ تعالوا نتسابق .

51

Unit: 2
Lesson : 7
Unite : 2
Lesson : 8
يـونـيـوJune
Unit : 2
Lesson: 9

في الحديقة

57

Unit : 2
Lesson : 10

1ـ في المدينة

65

Unit : 3
Lesson : 11

2ـ في جزيرة الكنز

71

Lesson : 12

77

Unit : 3

الـنـشـاط  :ورقـة عـمـل  ،رسـم لـوحـة او عمل مجسم لحديقة من حدائق
دولـة االمــارات والتحدث وتعريف اهم الحدائق بالدولة .
الـنـشـاط  :عمل تقويم اكتوبر .
اهــم الـمـهــن فـي دولة االمــارات
الـنـشــاط  :رسـم أو تصـمـيـم خريطه للبحث عن الكنز .

الـنـشـاط  :احضار صورة للجدة والتحدث عنها\عمل وصفة لكعكة .
الـتـحـدث عـن بعض االطعمة االماراتية .

1ـ في بيت الجدة

سبتمبر September

اكتـوبر October

نوفمـبر November
Lesson : 13

واجــب الـعـطـلـة  :الـتـحــدث عــن عام زايد (عام الخير )

الـنـشـاط  :رسم لوحة تبين بعض اعضاء الجسم .
التحدث عن بعض االلعاب القديمة في االمارات.

الــنــشــاط  :عمل قائمه للطعام مذودة (مدعمة ) بالصور .ورقــة عــمــل
التحدث عن بعض انواع االطعمة االماراتية

مــراجــعــة عــامــــة

83

Unit : 3
L:10\11\12\13

December
ديسـمـبـر

درس تعالو لنتسلي

83
89

Unit : 3
Lesson : 14

يـنـايـر January

في المطعم

89

Unit : 3
Lesson : 15

فـبـرايـرFebruary

