PRIMARY CLUB TERM 1 INFORMATION
OUTSIDE PROVIDE CLUB INFORMATION
Desert Palm Horse Riding Club (Year 4-6)
Desert Palm Horse Riding Club is conveniently located on the Hatta road only 15 minutes’ drive from LSG.
Desert Palm Riding School was established in 2000 and is one of the leading equestrian establishments in the
UAE.
They are offering an exciting programme that will consist of 45 minute riding lessons on experienced
ponies/horses with internationally qualified instructors. Classes will be based on ability with maximum group
sizes of 6 riders to ensure that each student has one to one tuition and can develop their riding skills in a
structured progressive format.
Students will be required to supply their own riding hat, heeled shoes/boots and preferably a level 2/3 body
protector.
The girls will be transported by bus from LSG to Desert Palm and will need to be collected at 3.15pm. Due to
the weather Horse-riding will not start until Sunday 13th October.
Cost DHS 1200 for 7 weeks.
)نادي "ديزرت بالم" لركوب الخيل (من الصف الرابع إلى الصف السادس
 أُسست مدرسة "ديزرت بالم" لركوب الخيل في. دقيقة فقط بالسيارة من مدرسة لطيفة للبنات15 يقع نادي "ديزرت بالم" على طريق حتا على بُعد
. وهي من إحدى مؤسسات الفروسية الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة2000 عام
. لركوب األحصنة والمهور بمرافقة مدربين ذوي خبرة عالمية، دقيقة للحصة45 يقدم النادي برنامجاً ممتعاً يتكون من دروس لركوب الخيل لمدة
 طالبات كحد أقصى لضمان حصول كل طالبة على تعليم فردي ولكي6 ستكون الحصص بناءً على قدرة الطالبات على أن تتكون المجموعة من
.تتمكن الطالبات من تطوير مهاراتهن في ركوب الخيل بشكل تقدمي منظم
.3/2  ويفضل توفير واقي حماية للجسد مستوى،سيكون على الطالبات توفير قبعة لركوب الخيل خاصة بهن وحذاء أو بوط بكعب عريض
. بعد الظهر3:15  على أن تقوموا باصطحابهن من هناك الساعة،ستنتقل الطالبات من مدرسة لطيفة إلى نادي "بالم ديزرت" بالحافلة المدرسية
. أكتوبر13 نظراً لحالة الطقس فلن يبدأ نادي ركوب الخيل حتى يوم األحد الموافق
 أسابيع7  درهم لمدة1200 :التكلفة

Aquatix Swimming Training (Foundation Stage 2 to Year 6)
Our teachers will deliver a Learn to Swim program. There will be a lot of games and equipment to help them
achieve the aims of each level especially in the Foundation lessons. 700dhs for 8 weeks
)مركز تدريب أكواتيكس على السباحة (من المرحلة التأسيسية الثانية إلى الصف السادس
 وسيكون هناك الكثير من األلعاب والمعدات لمساعدة الطالبات على تحقيق أهداف كل،مدربو النادي سيقدمون برنامج تعلّم السباحة في المدرسة
. خاصة في الدروس التأسيسية،مستوى
 أسابيع8  درهم لمدة700 :التكلفة
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)Junior Life Fitness (Foundation Stage 2 to Year 6
Junior Life Fitness is a program aimed at providing a fun-activity filled with a variety of sport and games. It
will develop self-confidence, team work and improve fitness. 680dhs for 8 weeks
نادي جونيور اليف فيتنس للياقة البدينة (من المرحلة التأسيسية الثانية إلى الصف السادس)
يهدف البرنامج إلى تقديم أنشطة ترفيهية رياضية متنوعة وألعاب تساعد على تطوير ثقة الطالبات بأنفسههن والعمهل ضهمن الفريهق وتحسهين ليهاقتهن
البدنية.
التكلفة 680 :درهم لمدة  8أسابيع
)Soccer Kids (F2 to Year 6
Soccer Kids focusses on team play and enjoyment ensuring every child fulfils their potential, takes part in the
sessions and has fun while doing so. 600dhs for 8 weeks
نادي "سوكر كيدز" لكرة القدم (من المرحلة التأسيسية الثانية إلى الصف السادس)
يركز النادي على اللعب الجماعي ويؤكد على تحقيق كل طالبة ألعلى قدراتها ومشاركتها في التدريب واستمتاعها في الوقت ذاته.
التكلفة 600 :درهم لمدة  8أسابيع.

)Dubai Netball Academy (Years 5 and 6
An exciting opportunity to come and learn how to play the fast and skillful games of Netball, each week there
will be fun sessions to get you fit, improve your skills of running, jumping, catching and shooting followed by
some match time. 600dhs for 8 weeks.
أكاديمية كرة الشبكة بدبي (الصفين الخامس والسادس)
ستكون فرصة شائقة للحضور وتعلم كيفية لعب مباريات سريعة بمهارة في كرة الشبكة ،سهت كون هنهاك فهي كهل أسهبوص حصهص ممتعهة للعمهل علهى
اللياقة وتحسين مهارات الركض والقفز والتقاط الكرة وتصويبها ،يتبعها بعض المباريات.
التكلفة 600 :درهم لمدة  8أسابيع
)Creative Arts Club Al Jalila Cultural Centre for Children (Year 3 to 6
This club offers hand built ceramics creations, screen printing techniques, and painting creations on canvas.
960dhs for 8 weeks
نادي الفنون اإلبداعية – مركز الجليلة الثقافي لألطفال (من الصف الثالث الى الصف السادس)
يوفر هذا النادي تنفيذ أعمال سيراميك مصنوعة يدوياً ،وتقنيات لطباعة الرسومات ورسم لوحات على "الكانفس"
التكلفة 960 :درهم لمدة  8أسابيع
)Hip Hop Dance Club with Tempo Dubai (Year 3 to 6
Happy Feet, Funky Walk and many more fun steps will be learnt in these exciting Hip Hop classes. 680dhs for 8
weeks
نادي هيب هوب لألداء الحركي – مركز "تيمبو دبي" (من الصف الثالث الى الصف السادس)
ستتعرف الطالبات من خالل هذه الدروس الشائقة على تأدية العديد من الخطوات المرحة والممتعة
التكلفة 680 :درهم لمدة  8أسابيع
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)Aspire Gymnastics (FS2 – Year 6
Aspire Gymnastics Dubai (AGD) offer artistic gymnastics to LSG Primary. They will focus on performing on
different apparatus and floor work. This club with help to promote independence and self-confidence. 640dhs
for 8 weeks
نادي أسباير للجمباز (من المرحلة التأسيسية الثانية إلى الصف السادس)
يسعد نادي "أسباير" للجمباز بدبي ) ،(AGDتقديم حصص الجمباز الفني لمدرسة لطيفة االبتدائية للبنات .ستركز المدربات على استخدام األجهزة
المختلفة واأللعاب األرضية .سيساعد هذا النادي التلميذات على تعزيز االستقاللية والثقة بأنفسهن.
التكلفة 640 :درهم لمدة  8أسابيع
)Mad Science (Year 1 – Year 5
Our junior scientists will enter the world of bugs and learn how they adapt to their surroundings. They will also
step into the shoes of a meteorologist and understand the many intricacies of the Weather! Our young scientists
will also delve into geology and explore different kinds of rocks, and the layers of the earth! All these and more
awaits our Junior Scientists! 670dhs for 8 weeks
نادي فنون العلوم (من الصف األول إلى الصف الخامس)
ستتعرف عالماتنا المبتدئات على عالم الحشرات وستتعلمن عن كيفية تكيفها مع محيطها .كما سهتقمن بهدور أحهد خبهراء األرصهاد الجويهة وسهتتعرفن
على العديد من التغيرات التي تطرأ على الطقس .وأيضاً ستخضن في علهم الجيولوجيها وستستكشهفن أنواعًها مختلفهة مهن الصهخور وطبقهات األر .
كل هذا وأكثر ينتظر عالماتنا الصغيرات.
التكلفة 670 :درهم لمدة  8أسابيع
)ENRICHMENT CLUB INFORMATION (SELECTED
معلومات عن أندية تعزيز المهارات
للطالبات المختارات
Digital leaders- INVITATION ONLY Upskilling students with computing skills to help others.
رائهدات التكنولوجيها الرقميهة – فقهط عههن طريهق توجيهه الهدعوة ،تطههوير مههارات الطالبهات اللهواتي يتمهتعن بمهههارات كمبيهوتر تمكهنهن مهن مسههاعدة
االخرين.
English & Arabic Newsletter- INVITATION ONLY Extension writing and reporting for LSG newsletter
نادي الصحيفة المدرسية باللغتين العربيهة واإلنجليزيهة  -فقهط عهن طريهق توجيهه الهدعوة ،كتابهة التقهارير والتسهجيالت الصهحفية الخاصهة بالصهحيفة
المدرسية الخاصة بمدرسة لطيفة للبنات.
Intermediate Violin – INVITATION ONLY Rehearsing and performing pieces of music on the violin
whilst continuing to broaden skills.
آلة الكمان  -المرحلة المتوسطة  -فقط عهن طريهق توجيهه الهدعوة ،التهدرب علهى أداء القطهع الموسهيقية وعزفهها علهى آلهة الكمهان مهع االسهتمرار فهي
تطوير مهارات العزف.
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Intermediate Flute- INVITATION ONLY Rehearsing and performing pieces of music on the flute whilst
continuing to broaden skills.
آلة الفلوت  -المرحلة المتوسطة  -فقط عن طريهق توجيهه الهدعوة ،التهدرب علهى أداء القطهع الموسهيقية وعزفهها علهى آلهة الفلهوت مهع االسهتمرار فهي
تطوير مهارات العزف.
TAG Club- INVITATION ONLY Opportunity to extend and challenge pupils in Maths, English and
Science.
نادي الموهوبات والمتفوقات  -فقط عن طريق توجيه الدعوة ،إتاحة الفرصة لتطوير معرفة الطالبات في مواد الرياضيات واللغة اإلنجليزية والعلوم
ومواجهة التحديات.
Swim Squad Year 3-6- INVITATION ONLY Advanced swimming instruction for interschool
competitions
فريق السباحة الخاص بالمدرسة للصفوف من الثالث إلى السادس  -فقط عن طريق توجيه الدعوة ،التدرب على تعليمات السباحة المتطورة من أجل
مسابقات السباحة المدرسية.
NON SELECTED
لجميع الطالبات
Speaking and Listening – Join S & L to play games and have fun whilst developing important
language skills
االستماص والمحادثة – االنضمام إلى النادي من أجل ممارسة األلعاب واالستمتاص أثناء تطوير مهارات اللغة الهامة.
Spelling Bee- A fun program where students will be taught to spell words orally and then take part in a
spelling competition.
نادي اإلمالء – برنامج ممتع حيث تتعلم الطالبات كيفية تهجئة الحروف شفهياً ومن ثم المشاركة في مسابقة إمالء.
Maths Investigations - Opportunity to improve mathematical skills through investigations and
challenges
االستكشافات الحسابية – يتيح الفرصة لتحسين مهارات الرياضيات من خالل االستكشافات والتحديات.
Debating Club – A fun way to develop speaking skills and confidence in public speaking in front of a
group. The club will look at interesting topics to discuss and form opinions.
نادي المناظرة – طريقة ممتعة لتطهوير مههارات التحهدا واكتسهاب الثقهة للتحهدا العلنهي أمهام جمههور .سهنبحث فهي النهادي عهن موضهوعات شهائقة
لمناقشتها وتكوين آراء عنها.
Year 4-6 Singing Club- Come and be a singing super star and join in with exciting songs while
developing vocal skills. Students will work towards putting on a school performance.
نادي الغناء لطالبات الصفوف من رابع إلى سادس – فلتحضرن لتكن نجمات غناء ولتشاركن بأغانٍ شائقة بينما تقمن بتطوير مهاراتكن الصوتية.
ستعمل الطالبات على تقديم عرض مدرسي.

UAE & Proud KS2- We like to offer an Arabic club and call it (UAE and Proud) which going to contain
This club includes activities from the local culture like designing and making sweets, embroidery,
handwriting and printing and folk games.
إماراتي وأفتخر – لطالبات المرحلة االبتدائية العليا – نود تقديم نادٍ عربي أطلقنا عليه (إماراتي وأفتخر) والذي سيحتوي على أنشطة من الثقافة
المحلية والتراث مثل عمل الحلويات وتزيينها ،والتطريز ،والكتابة اليدوية والطباعة واأللعاب الشعبية.
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Arabic Drama Club KS2 .تدريب الطالبات على األداء المسرحي الممتع مع الحرص على تطوير مهارات اللغة العربية والمهارات الشخصية
The pupils will be practising Arabic Drama performance in a fun way while developing their language
and personal skills.
Reading Arabic Challenge والحصول على فرصة،2015 متعة القراءة من خالل المشاركة في "تحدي القراءة العربي" التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد منذ عام
.للتأهل في المسابقة الدولية والفوز بإحدى جوائزها
The girls will enjoy reading through participating in the "Arab Reading Challenge" that was launched
by H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid since 2015, and to have the opportunity to be qualified to
participate in the international competition and win a prize.
Qura’n Recitation KS1اقرأ وارتقِ – من خالل المشاركة في نادي تالوة القرآن الكريم وغرس حب التجويد وتالوة كتاب اهلل
“Read and Ascend” – through participating in Qura’n Recitation Club for KS1 to instil the love of
reading and reciting the Holy Qura’n.

Additional Clubs Information
معلومات عن األندية اإلضافية
E-Learning KS1 – Using the computers students will have access to online homework websites
.التعلم اإلليكتروني للمرحلة االبتدائية الدنيا – ستستخدم الطالبات الكمبيوتر لتأدية المهام الدراسية اإلليكترونية عن طريق المواقع التعليمية
E-Learning KS2 - Using the computers students will have access to online homework websites
.التعلم اإلليكتروني للمرحلة االبتدائية العليا – ستستخدم الطالبات الكمبيوتر لتأدية المهام الدراسية اإلليكترونية عن طريق المواقع التعليمية
Making without Baking – Students will follow simple recipes to make healthy yummy treats that don’t
require baking.
.إعداد الطعام من دون طهي – ستتبع الطالبات وصفات بسيطة إلعداد وجبات شهية وصحية من دون طهويها
Kindness Club – Students work together on small weekly projects to show acts of kindness to others
at school.
.نادي السلوكيات اللطيفة – ستعمل الطالبات معاً ضمن مشروع أسبوعي صغير ليظهرن بعد التصرفات اللطيفة تجاه اآلخرين بالمدرسة
Jewellery Making – Using specialized equipment and beads students will create beautiful bespoke
pieces of jewellery.
.نادي صناعة المجوهرات – ستقوم الطالبات بابتكار قطع جميلة من المجوهرات مستخدمات حبات الخرز وأدوات خاصة

