
Month Lesson Objective
Creative Thinking  

(H.A,M.A/L.A)

Team work  
(Group Activities)

     Activities 
 Cross curriculm     

(Link with subjects-UAE and 

world)

Reflective learners 
Enquireries 

/H.w
RESOURCES

سبتمبر

؟
ت ي
از
ج
ت إ

ضي
 ق
ف
كي ن االعادات    أن يقارن الطالب بي 

ي 
اصحية والغب  الصحية الت 

ي اإلجازة 
ن
يجب أن يتجنها ف

الصيفية  

 أن يكتب الطالب جمال عن 

.العطلة الصيفية

 أن يصف الطالب المعالم 

ي 
ن
السياحية الي يمكن زيارتها ف

ي العطلة 
ن
دولة االمارات ف

الصيفية 

ن االعادات   مقارنة بي 

الصحية والغب  الصحية  

كتابة فقرة عن أاإلجازه 

الصيفية

أن يخطط الطالب 

لرحلة لقضاء إجازة  

عيد الميالد   

 أن يحلل الطالب 

ي مناسبات  
 
المشاعر ف

وأعياد بلده   

 ان يطرح الطالب 

خطة بديلة 

لقضاءمناسبة تم 

إلغاؤها   

 أن يحلل التلميذ 

العالقة بي   

المتاسبات والمالبس  

ء الطالب  ي
 أن ينش 

قصة مكتملة األركان  

عن مناسبة  

ي العالم
 
وقديما ف

نشاط جماعي ونشاط فردي 

عن العطلة  وكيفية قضاء 

العيد مغ االرسة

ربط الدرس بالدراسات 

االجتماعية والحصول علي 

معلومات عن اإلمارات

ية
يف
ص
 ال
لة
ط
لع
ن ا
 ع
ال
جم

ب 
كت
ي

لشبكة  

المعلوماتية  معجم 

  Quizletاللغة 

فيديوهات  

تعليمية   صحف 

ومجالت   ألعاب 

تعليمية   ألعاب 

لغوية  األجهزة 

اللوحية  

تسجيالت  صوتية  

 استبيان   صحف 

عربية فيديوهات 

تعليمية       

قصص                  

مقاالت من 

الصحف

سبتمبر

؟
ت ي
از
ج
ت إ

ضي
 ق
ف
كي ئ حوار عن اإلجازة  أن ينش 

الصيفية 

 أن يطرح الطالب أفكارا 

جديدةلالستمتاع بالعطلة 

الصيفية 

 

ح الطالب حلوال بديلة    أن يقب 

للقضاء عل العادات الغب  

ي اإلجازة
ن
ي نفعلها ف

صحية الت 

توظيف بعض المفردات 

ي جمل                         
ن
ف

      انشاء حوارا عن 

العطلة الصيفية

تبادل األسئلة واألجوبة 

عن  دولة اإلمارات

ات إخبارية  تجسيد نش 

لمناقشة التطور                

عرض فيديوهات عن  

االمارات قديما وحديثا            

              فكر  زاوج   شارك    

              صف الصور

ئ تقريرا :لربط بالعلوم   أن  ينش 

ي  
عن  بعض الحلول الت 

ي 
وضعتها الدولة للمشكالت الت 

عاتن منها أهل اإلمارات  

(قديما وحديثا)

ية
يف
ص
 ال
لة
ط
لع
ن ا
 ع
رة
فق
ب 

كت
ن ي
  أ
   
   
   
   
   
   

ألعاب تعليمية       

    ألعاب لغوية      

      األجهزة 

المحمولة       

تسجيالت صوتية
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أكتوبر
عي
طو

لت
ل ا
عم
ال  أن يستخرج المفردات الجديدة 

من القصة                               

       أن يوضح أهمية العمل 

ي دولة اإلمارات          
ن
التطوعي ف

ح الطالب                      أن يقب 

حلوال لتنمية العمل التطوعي      

         أن يوظف الطالب 

ي جمل 
ن
المفردات الجديدة ف

مفيدة

تصميم خريطة ذهنية 

تضم عنارص القصة

 مشحية عن األرسة  تسجيل 

/ أفالم مع  األرسة  مناظرة 

ن  األصدقاء عن األرسة  حوار بي 

ي عن 
 نشاط المعرض  الصحفن

أفراد األرسة وسماتهم وميولهم 

واهتماماتهم   تصميم خرائط 

ذهنية  عن األرسة    تصميم 

فيديوهات  عن الطفولة 

مدعومة بصور وكتابات  ّحول 

 المسموع لكتابات  النص 

نشاط الكرسي  الساخن

اإلمارات  يسلط الضوء عن 

. اهتمام دولة  اإلمارات بالطفل

وع .   زيارة مدينة الطفل مش 

تحدي القراءة من  خالل قراءة 

ابط األرسي ...  قصص عن الب 

ئ  :  الربط باألديان  أن ينش 

فقرة عن القيم السلوكية 

. كالمحبة والتسامح والتواصل 

أن يصمم  :  الربط بالوطن 

ابط والتكاتف  ملصقا عن  الب 

االجتماعي لتعزيز استقرار 

تقديمي ً . األرسة والمجتمع 

يصمم عرض عادات وتقاليد 

يصمم        .   األرسة اإلماراتية

ن عادات وتقاليد  عرض بي 

األرسة اإلماراتية وعادات 

ي بلده
ن
وتقاليد األرسة ف

ها
رص

نا
وع
ة 
ص
لق
  ا
ص

خي
تل

t   فيديوهات 

تعليمية  صحف

ومجالت  ألعاب

تعليمية  ألعاب

لغوية  األجهزة

اللوحية

 تسجيالت صوتية

استبيان

صحف عربية

أكتوبر

عي
طو

لت
ل ا
عم
ال ح الطالب أفكارا لقضاء  أن  يقب 

.  الوقت مع أرسته

  أن يناقش الطالب مواقفا 

ي الطفولة 
ن
.  حياتية ف

ئ الطالب موضوعا عن    أن ينش 

.  الذكريات 

  أن يصف الطالب شعوره مع 

ي  الطفولة  
ن
.   ذكرياته ف

ن ذكريات    أن يقارن الطالب بي 

ا  .         الطفولة  وحياته حارصن

أن يحلل الطالب مواقفا حزينة 

ي طفولته 
ن
.  وسعيدة  صادفته ف

    عن طفولته ً أن يصمم 

الطالب كتيبا 

توظيف بعض المفردات 

ي جمل                         
ن
ف

      ترتيب أحداث القصة 

                 كتابة قصة 

بسيطة عن موقف 

ي حياته
ن
ساعده ف

نشاط جماع حول 

ن العدد                   تمب 

         عمل فردى 

صياغة األرقام إل 

ي 
ن
كلمات ووضعها ف

جمل            كتابة 

ن حماية الطفل   قواني 

 قدم نصائح لزميلك 

ي 
ن
ليستغل وقته ف

.          مساعدة الناس

   قصة نجاح شخصية 

 يعرض التالميذ 

تجارب عن القيام 

ببعض األعمال 

عرض فيديوهات لبعض 

القصص                               

             فكر  زواج    شارك    

ي أنا 
       المعرض الصحفن

ذكرى وأنت ذكر حول 

الفقرات  لحوارات  لخص 

ي نقاط رئيسة  
ن
الفقرة ف

تصمييم رسائل شكر وتهنئة 

ألفراد األرسة  حدد الفكر 

الرئيسة  والجزئية فيما تقرأ  ما 

عرض  )الحل / السبب  

مشكلة أرسية  ليطرح التالميذ 

أسباب المشكلة وطرق عالجها

أن يصمم  : الربط بالوطن 

ابط والتكاتف  ملصقا عن  الب 

االجتماعي لتعزيز استقرار 

تقديمي ً . األرسة والمجتمع 

يصمم عرض عادات وتقاليد 

يصمم        .   األرسة اإلماراتية

ن عادات وتقاليد  عرض بي 

األرسة اإلماراتية وعادات 

ي بلده
ن
وتقاليد األرسة ف

  فيديوهات 

تعليمية  صحف 

ومجالت   ألعاب 

تعليمية   ألعاب 

لغوية  األجهزة 

اللوحية   

تسجيالت صوتية   

استبيان  صحف 

عربية
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نوفمبر
مي
د أ
اع
س
أ  

 أن يتحدث الطالب عن دور 

ي حياته  
ن
األم ف

 أن يصف الطالب شعورهم  

 

 أن يصف الطالب حفلة تخرجه 

ي  المرحلة اإلبتدائية وشعور 
ن
ف

. أمه بتفوقه وبنجاحه

 

تصميم خريطة ذهنية 

دوره تجاه أرسته  وكيف 

يساعد أفراد أرسته

نشاط جماع حول  

المتاسبات المختلفة

ي عن  المناسبات 
عصف ذهتن

واألعياد 

 تصميم برقيات تهنئة  

للمناسبات المختلفة 

 

ء زميلك  ي
  نشاط هتن

 

 تصميم خرائط ذهنية  عن 

المناسبات السعيدة 

 

  القبعات الست للتفكب 

ي
ي اإلمارات 

الربط . العيد الوطتن

ي  
ن
بالمناسبات الدينية ف

ي .  االمارات
عمل بحث ميداتن

ي يقوم بها 
عن الطقوس  الت 

ي
.  المواطن أثناء العيد الوطتن

ن االحتفال بعيد  عمل مقارنة بي 

ي واالحتفال 
 اإلمارات الوطتن

ي لبلده
بالعيد الوطتن

ل 
جم

 
ني ف
ة 
يد
جد

 ال
س
در
 ال
ت
ردا
مف
ف 

ظ
و

ك
شائ

 ان
ن
م

   فيديوهات 

تعليمية   صحف 

ومجالت   ألعاب 

تعليمية  ألعاب 

لغوية  األجهزة 

اللوحية   

تسجيالت صوتية  

استبيان   صحف 

عربية

 

نوفمبر

مي
د أ
اع
س
أ أن يكتب فقرة يعبر فيها عن 

حبه وامتنانه ألمه أن يصف 

شعوره اتجاه من يأخذ أمه لدار 

ن   المسني 

 أن يحلل التلميذ فقرات الدرس

نشاط جماعي ونشاط 

فردي عن األرسة 

ن  والتعاون والحب بي 

أفرادها

 ليساعد قدم نصائح لزميلك 

ها             عرض  أمه ويبر

قصص مختلفة عن األم 

وكيفيه برها واالهتمام بها

ي اإلمارات 
ن
 االحتفال بيوم األم ف

وتقديم الهدايا لها

ألم
ر ل
شك

ة 
اق
ط
م ب
مي
ص
ت

 فيديوهات 

تعليمية   صحف 

ومجالت   ألعاب 

تعليمية  ألعاب 

لغوية  األجهزة 

اللوحية   

تسجيالت صوتية  

استبيان   صحف 

عربية
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