GRADE 2A
Weekly Lesson Plan
Semester 1
AY 2021-2022
References/Comments

سوف يتم استخدام السبورة االلكترونية في أثناء األداء
الكتابي ليتطور الطالب أكثر في هذا الجانب  ،فأرجو
حث الطالب على استخدامها.

TOPIC AND MATERIALS
Homework / Assignment
)(on Microsoft Teams
SUNDAY 16/Jan/2022
Read text” Anansi Goes Fishing” pg. 425
*Spelling: Compound Words
)(Textbook V.1
My Review: Check My Progress pp.
339-340-341
Lesson 2 Review Pages 46 & 47
الدرس الحادي عشر  -التحدث  :فوائد الرياضة
القراءة  :الرياضة غيرت حياتي  +اإلجابة عن
نسخ الفقرة الثانية من درس الرياضة غيرت حياتي
أسئلة الدرس .

مشروع مادة التربية اإلسالمية الصف الثاني

ً
إيمانا منا بأن لقراءة القرآن الكريم وتالوتهّ ،
وتدبره أهمية
ً
عظيمة في حياة املسلمً ،
وآثارا إيجابية كثيرة ،لذلك ارتأينا أن
ً
تطبيقا ً
عمليا
يكون املشروع الخاص بمادة التربية اإلسالمية
،للتالوة
وذلك في سورة التين لهذا يجب أن يقوم الطالب بالتدرب على
تالوة اآليات بشكل صحيح
آلية التطبيق :يقوم الطالب بتسجيل مقطع صوتي وهو يقوم
بتالوة اآليات ،وتحميل الملف الصوتي بداخل الملف الخاص
.بالمشروع على قناة المادة عبر منصة مايكروسفت تيمز

تنويه :يجب أن يعنون امللف باسم الطالب الثالثي **
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مشروع التربية اإلسالمية

Week: Jan16–Jan20, 2022

English
Math
Science
Arabic
Islamic Studies

2022 / 1 / 20 :آخر موعد لتحميل امللف
Art

Continue art movements.
MONDAY 17/Jan/2022

English
Math
Science
Arabic
ICT

English

Math
Science
Arabic
P. E.

Music

English
Math

*Vocabulary: Anansi Goes Fishing
Chapter 6-lesson 1: Make A
Hundred pp. 352-353
Extend it Page 48
 الترادف+ غي ََّرت َحياتي
َ الـرياضة
ِّ :قراءة درس
ى+  ي+ أميز حروفي ( المقطع الساكن
ِّ + والتضاد
)  طا+  ط+  س+  ق+  ر+
Unit2: I type a letter
End of Unit Project
TUESDAY 18/Jan/2022
*Reading Comprehension
-Comprehension Skill: Compare &
contrast
-Text pg. 219
Chapter 6-lesson 2: Add Hundreds
pp. 358-359
Changes to materials – Science
probe Page 59
 تحليل+ غي ََّرت َحياتي
َ الـرياضة
ِّ :قراءة درس
. الكلمات المعرفة بالالم الشمسية

Small games dominated by
children's ball handball, games for
large games
Playing Piano Keyboard
Musicplayonline.com (online
students)
WEDNESDAY 19/Jan/2022
*Grammar: Verbs: Present, Past &
Future
Chapter 6-lesson 3: Mental Add 10
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or 100 pp.364-365

غي ََّرت َحياتي
ضة َ
الريا َ
سيكون اإلمالء في الفقرة األولى من درس ِّ

ولي الأمر الفاضل
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحميل مجموعة
من الروابط الرقمية المتضمنة لأنشطة
وألعاب تعليمية متنوعة ،وذلك في قناة
المواد الاجتماعية ،لذا يرجى التكرم بحث
أبنائنا الطلبة على إنجازها كون العلامة
التي تحصد بعد إتمام الإجابة عن الأنشطة
الرقمية سترصد ضمن معيار المشاركة
الصفية كعلامة فرعية مساندة نظير تراجع
مستوى المشاركة بشكل نسبي بين بعض
الطلبة مما قد يترتب عليه تدني العلامة
المرصودة ضمن معيار المشاركة.

Inquiry activity Page 62 & 63
إمـالء  +ضمير المخاطبة
( أنتم  -أنتن )
Safety
المواد االجتماعية
الروزنامة
ص 36 :

Science
Arabic
Life Skills
Social Studies

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم
For the in-person students, kindly
bring your own materials to write
and practice (white board / marker /

Collective revisions and
preparation for the French Quiz
-parts of face and body parts.

pencil / notebook) No resources will
be shared.

Please refers to this links to
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French

revise
https://wordwall.net/es/resourc
e/5588413/les-parties-du-corps
https://wordwall.net/resource/4
206942/french/les-parties-ducorps
THURSDAY 20/Jan/2022
English
Math
Science
Arabic
French

Kindly bring your French assignment
back to school whenever you attend
in person and hand it in to the
French teacher

*Vocabulary & Writing: antonyms
My Review: Check My Progress pp.
369-370
Continue Page 63
 تعبيركتابي+ غي ََّرت َحياتي
َ الـرياضة
ِّ :قراءة درس
. بفقرة من خالل اإلجابة عن األسئلة
FRENCH QUIZ about:

For the in-person students, kindly

1. Body Part.

bring your own materials for the
QUIZ
(A4 white paper / pencil / eraser /
sharpener)
No resources will be shared.

P. E.

Small games dominated by
children's ball handball, games for
large games
Test Schedule

Date

20-01-22

Subject

French

Test Description

FRENCH QUIZ about body Part.

Reference(s)
*Please refers to the French book and your notebook to revise.
*Please refers to this links to revise.
https://wordwall.net/es/resource/5588413/les-parties-du-corps
https://wordwall.net/resource/4206942/french/les-parties-du-corps
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