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صف األوّ ل األساسي
ال ّ

األهالي الكرام

نلفت نظركم إلى أهمية هذه الرسائل لما تتضمنه من معلومات عن الوحدات البحثية ،مؤكدين على ضرورة االحتفاظ بها وتدوين اقتراحاتكم وتعليقاتكم
حول موضوعاتها ومدى تفاعل أوالدكم معها ،لما في ذلك من أهمية في تطوير عملية تعلمهم.

المحور المتجاوز للموا ّد الدراسيّة :كيف نن ّظم أنفسنا
الفكرة المركز ّية
• تمررررّ الدديرررد مرررن المنتوجررراا تمراحرررل مرررن ال ّت ييرررر ترررل
االستهالك واالستدمال.
خطوط البحث
• مصادر المنتوجاا
• ال ّت ييراا التي يمرّتها المنتج
• تصريف المنتوجاا
• كيف يختار ال ّناس المنتوجاا التي يستخدمونها

المهارات
المهاراا االجتماعية

المواقف
االلتزام
ال ّتداون

المالمح
متواصلون
متوازنون

يمكنكم مساعدة أوالدكم على أن يكونوا:
 متواصلين :عندما تشجعونهم على التعبير عن أفكارهم بثقة وابداع ومن خالل مجموعة متنوعة من أساليب التواصل.
 متوازنين :عندما تساعدونهم على فهم أهمية التوازن الفكري والجسدي والعاطفي في تحقيق الخير والسعادة والرفاهية
الشخصية لهم ولآلخرين.

English Language Learning Outcomes
 Obtain simple information from accessible spoken texts
 Understand and use specific vocabulary to suit different purposes
 Listen for a specific purpose and respond in a range of situations
 Use language to communicate for a variety of personal purposes with
increasing fluency
 Attend to visual information showing understanding through
discussion, role-play, and illustrations
 Understand sound–symbol relationships and begin to apply reliable
phonetic strategies when decoding print
 Read aloud phases appropriate texts in phrases/ sentences with pace
and expression.
 Participate in shared and guided writing, observing the teacher’s
model, asking questions and offering suggestions
 Enjoy writing and value their own efforts















Math Learning Outcomes
 use the language of addition; for example, add, plus, sum
 model addition of whole numbers
 describe mental and written strategies for adding two-digit numbers
 develop strategies for memorizing addition number facts
 create a pictograph and a sample bar graph of real objects and
interpret data by comparing quantities using more, fewer, less than,
and greater than
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Team Members
Grade 1 Teachers:
 Mrs. May Jomaa – Mrs. Ghada
Sahli
 Mrs. Elissar Kassab – Mrs.Nawal
Habli
 Miss Talia Hijazi
 Ms. Lina Darazi
 Mrs. Hiba Badie

Contact us
00961 7 739898
00961 7 753939

Follow us

