
رؤیتنا:
المساھمة في بناء جیل واٍع متمیز خلًقا وعلًما، وطني االنتماء عالمي التفكیر.
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الروضة

عرض عسكري من أطفال الروضة بعنوان

( اقسم با� )

الروضةمعلمات

الثانیة

یوم األربعاء 

3/11/2021

تصویر فیدیومالبس عسكریةساحة الروضةالروضة الثانیة 

وتشكیلرسممنالمعلمةمعصفیةأنشطةعمل

لعلم دولة االمارات والتعبیر بكتابة جمل عنھ 

العربیةاللغةقسم

واللغة االنجلیزیة 

یوم الخمیس 

الروضة الثانیة4/11/2021

علىالمخرجاتعرضقرطاسیةالغرف الصفیة 

الجداریةاللوحات

وتصویرھا

األربعاءقسم الروضة تشكیل العلم البشري 

10/11/2021

الروضةاطفال

األولى والثانیة 

الروضةساحة

الداخلیة 

تصویر فیدیو

الخمیس قسم الروضة عمل الیوم المفتوح احتفاال بالعید الوطني 

25/11/2021

الروضةاطفال

األولى والثانیة

الداخلیةالساحة

والخارجیة للروضة 

تصویر فیدیو

األطفالبصمةمنمكونةالقلبلوحةعمل

بألوان العلم  وعبارات الشكر لشیوخ اإلمارات 

االثنین قسم الروضة 

22/11/2021

الروضةاطفال

األولى والثانیة

الداخلیةالساحة

للروضة 

مبنىفياللوحةعرض

الروضة وتصویرھا

اللغة

العربیة

طالب المرحلةنوفمبر15أحمد عبد المنعماالحتفال بالخمسین

العلیا

منمجموعةدعوةالزي اإلماراتيفي مكتبة المدرسة

المعلمین للحضور

تصویر الفقرة ونشرھا

اإلمارات)حب(فياإلبداعیةالكتابة

األموروأولیاءللطلبة)QR(ورمزالرابطیرسل

سطورفيلإلماراتحبھمعنللتعبیرالمدرسيوالكادر

والسبب.

األسبوعمنبدًءامعلمو العربیة

نھایةوحتىالمقبل

األسبوع

المدرسةطلبةكافة

األموروأولیاء

والكادر المدرسي

الكتابياإلنتاجنشریتم-

یصورفیدیوعبر

الصفحة اإللكترونیة
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بالدفترالكتابة اإلبداعیة عن حب اإلمارات

أو القصاصات الورقیة الملونة

بدًءا من األسبوعمعلمو العربیة

المقبل

كافة طلبة

المدرسة

مصادر ورقیة-

ورقمیة

الكتاباتمننماذج

لوحةعلىتعرض

الممراتفيجداریات

ونشرھاتصویرھاویتم

عبر المواقع االلكترونیة

اللغة

اإلنجلیزیة

UAE Food/ UAE Clothes/ UAE
Sports stand
students explain and discuss
the above themes

Ms Dima, Ms
Yousra

Final
shooting on
14 November

5 boys, 6
girls, 7
boys

Hall downstairsUAE cornerDisplay
exhibition/
Presentation

Part 1:Survey/ Part 2:
Interview/Presentation and
Report 

Mr Karim
Mr
Abousaoud
Ms Zainab

Survey to be
conducted
across high
school on 7,8
November
Final product
11-14 November

High
school
students
(all)

Boys section/
Girls section

None

Will be
filmed on
the school
premises

Filming 

UAE timeline

(Achievements through years
from 1971-2021)

Ms Iman
Ms Mervat

Final product
on 10
November

8 and 9
girls

Girls section
on 1st floor

Posters will
be made by
students,
displayed
on the wall
and
presentatio
ns will
follow.

Video
presentation

التربیة

اإلسالمیة

واالجتماعیة

الدراساتقسم بالطالب50رقمكتابة

 +مس وروداالجتماعیة

الخامسةالحصة

3/11

المرحلةطالب

األولى 

قسمالعشب/ملعب

البنین 

+فوتوغرافيتصویر

فیدیو 
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مسرحیة الماضي/ والحاضر 

قیامخطواتالمسرحیة مناألولالفصل

االتحاد 

دولةبھامرتالتيالتطورالثاني الفصل

حتىاالتحادنشأةمنذالمتحدةالعربیةاإلمارات

افتتاح معرض اكسبو 

الفصل الثالث (اكسبوا ملتقى ثقافات العالم )

رسم شعار إكسبو من خالل الطالب 

نجالء إبراھیم + 

الدراساتمعلمي

االجتماعیة 

األربعاء

طالب األول10/11/2021

والثاني 

عمل بروفاتساحة البنات 

بالتنسیق مع

المشرف اإلداري 

العملتصویریتم

فوتوغرافي + فیدیو 

تصویر فوتوغرافي + فیدیو لوح + فرش + ألوان مدخل اإلدارة -2/11/2021قسم الدراسات االجتماعیة رسم صورة الشیخ زاید

المراسل من قلب الحدث 

وللنشرةاالتحادلیومإخباریةنشرةعنعبارة

بث مباشر صحفیین ینقلون األحداث  فيمراسلین

الثانویةالمرحلة10/11/2021قسم الدراسات االجتماعیة 

عاشر(صف

متقدم ) 

+مباشربثساحة البنات 

موبایل 

+فوتوغرافيتصویر

فیدیو 

الریاضیات

لوحة الخمسین عام

سوف یتم تصمیم لوحة لعملیات حسابیة یكون

علىالتأكیدالىاللوحةھذهتھدف50ناتجھا

العملیات الحسابیة في الحلقة األولى  

معلمات الحلقة

األولى 

تم البدء في تنفیذ

النشاط ابتداء من

تاریخ

إلى31/10/2021

15/11/250251

طالب الحلقة

األولى

من الصف األول

- الرابع 

لوحة جداریة

الریاضیات بالطابق

األرضي

بطاقات بألوان

العلم اإلماراتي 

تصویر اللوحة الجداریة

وعرض المفھوم من

قبل بعض الطلبة 

إماراتنا في أرقام 

سوف یتم تنفیذ مشاریع طالبیة بالبحث عن أھم

معالم اإلمارات والتحدث بھا في لغة األرقام

مساحة وأطوال وستعرض ھذه المشاریع على

لوحات جداریة  في الممرات الخارجیة

معلمات ومعلمین

الحلقة الثانیة

والثالثة

تم البدء في تنفیذ

النشاط ابتداء من

تاریخ

إلى31/10/2021

15/11/250251 

طالب الحلقة

الثانیة والثالثة

لوحة الریاضیات

بالطابق العلوي الحلقة

الثالثة 

+A4لوحات

ورق مقوى

تصویر اللوحة الجداریة

وعرض المفھوم من

قبل بعض الطلبة 
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