
1 
 

GRADE 4B 
 

Weekly Lesson Plan  
Semester 1  

AY 2022-2023  

Week 5: 
October02–

October06, 2022 
TOPIC AND MATERIALS Homework / Assignment References/Comments 

SUNDAY 2/October/2022  

English 

Spelling: Students will be introduced to Unit 1 
W3 “Long e and o” on page 66+71 from Reader’s 
and Writer’s Notebook. 
 

Spelling test: kindly note that in 
order to enhance spelling skills of 
our kids, spelling words will be 
varied including math words and 
science words together with English 
but not exceeding 20 words 

Please find the list of words: 

sleigh / highway/ 
tight/thigh/braid/spray/three/ 
four/ thousand/ forty/ million/ 
eight/ eighty/thirty/hundred/ 
twelve/friction/balanced/ 
velocity/ acceleration/ air 
resistance. 

 

Math 
Unit 2 – Lesson 4: Round Multi-Digit Numbers 
(continuation)   

Science Unit 1 : Forces and Energy   
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Lesson 1: Forces and Motion

Textbook page: 22 

Arabic 
. ُ غ  نصُّ القراءِة: الوطُن الصَّ

 14،15كتاُب القراءِة ص

ص مع -
َّ
ُمراعاة:قراءة الن

ات و املدود.  ر ليم ل  أ. التوظيف السَّ

أثناء  ي  و الصَّ عب 
َّ
الت و  ن  التلو توظيف  ب. 

ص. 
َّ
ل أدوار الن

ُّ
ُم  تمث ِ س

ُ  القراءة و الذي 

ص   - 
َّ
الن من  ُمختارة  فقرة   

ات. ر  با

 .اختياري ُمالحظة: ال 

 

French 

Lecture : La rentrée 

La suite 

Formuler des réponses cohérentes aux questions 
posées sur le texte p.9/10 

  

PE 

Football: 

Review what you have learned 

Running with the ball 

  

MONDAY 3/October/2022

English 

Vocabulary: Students will be introduced to Unit 
1 W3 “Vocabulary + Multiple Meaning Words” on 
page 64+68 from Reader’s and Writer’s 
Notebook 

  

Math 
Unit 3 – Lesson 1: Estimate Sums and 
Differences   
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Science 

Unit 1 : Forces and Energy

Lesson 2: Speed and Energy 

Lesson launch and Encounter the Phenomenon 

Page: 23-25 

  

Arabic 

ص املقروء من خالل: 
َّ
 تحليل الن

ص. - 
َّ
ديدة  الن ي املفردات ا  تفس معا

زئية    -  ار ا ة و األف استخراج الفكرة العامَّ
ص املقروء.

َّ
 الن

اُدف و   - 
َّ
فردات( ال

ُ
ن امل تاج العالقات ب است

ضاد).
َّ
 الت

أولياء األمور األفاضل...  

م    ن لم ُيحضروا امل الب ِممَّ
ُّ
ُير من الط

ِب   ميتِھ  تدر املباشرة بإحضارِه ؛ أل
يحة للبحِث و   ِة ال الطالِب ع اآلليَّ

ديدة    فردات ا
ُ
ي امل تفس معا

م و  
ُ
َن دعمك صوِص املقروءة، شاكر

ُّ
الن

 ِحرصكم الّدائم.

 

Social Studies & 
Citizenship 

المواد االجتماعية 
 البحرين هي دلمون : كيف تعرفنا دلمون ؟ 

15- 14ص:  

 .األمروليعزيزي 
 موعد قبيل الدرس محاور على االطالع على الطالب حث يرجى 

 مع جيد بشكل الفاعلة المشاركة له لتتسنى وذلك الدراسية، الحصة
 من جودة أعلى تحقيق له يضمن مما التعليمي، الموقف مجريات

 في شفويا الطالب تقييم وسيتم وهذا درس، كل نهاية في المخرجات
 إيجاز في يسهم مما ،)اراتمه/معارف /مفاهيم( الدرس محاور

 أن  إلى اإلشارة وتجدر هذا.األداء مستوى وقياس المعرفية الحصيلة
 المادة  قناة في مرفقا تجدونه الرقمية بنسخته المدرسي الكتاب

 تعاونكم  حسن ومقدرين شاكرين

Art Texture 

Practice drawing and coloring different textures.

 

 Please provide: 

Oil pastel colors
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Sketchbook 

penci
TUESDAY 4/October/2022  

English 
Reading: Students will be introduced to Unit 1 
W3 “Banks of Plum Creek” from pg. 84 to pg.99 in 
Reading Street Student Book. 

  

Math 
Unit 3 – Lesson 2: Strategies to Add Multi-Digit 
Numbers   

Science 

Unit 1 : Forces and Energy

Lesson 2: Speed and Energy 

Energy and Motion – Page: 30 

 

The pink file with the homework sheet will be 
sent home. On or before the deadline of 
October 11, 2022, kindly complete and return 
it. 

Arabic 

اء 
ّ
القاعدة اإلمالئية: " التاء املفتوحة  آخر الفعل و الت

 االسم".املروطة  آخر 

ة ص بات اللغو در
َّ
 21،22،23كتاب الت

  

ICT Unit1: Learning the basics   Don’t forget your ICT book ^.^ 
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Lesson4: Work with files  

Page: 17 

WEDNESDAY 5/October/2022  

English 
Grammar: Students will be introduced to Unit 1 
W3 “Subjects vs Predicates” on page 65+100 
from Reader’s and Writer’s Notebook. 

  

Math QUIZ 1 REVISION   

Science 

Unit 1 : Forces and Energy

Lesson 2: Speed and Energy 

Energy and Motion (continuation)– Page: 31 

  

Arabic 
عة للقاِعدة اإلمالئية: " التاء املفتوحة  آخر الفعل و   ُمتا

اء املروطة  آخر االسم".
ّ
 الت

 الواجب األول: 

ي لُھ عالقة  ِ
ّ
شاط الصف ورقة عمل ( 

 بالقاعدة اإلمالئية املدروسة).

عة الطالب  أداء الواجب و   ُير ُمتا
عاء  إرسال ورقة العمل  موعد أقصاُه األر

ر   12  م.2022أكتو

 

Life skills Goal setting   
PE Football: 

Review what you have learned 

Running with the ball 

  

THURSDAY 6/October/2022  

English 
Writing: Students will be introduced to Unit 1 
W3 “Expository Writing” on page 63 from   
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Reader’s and Writer’s Notebook. 

Math QUIZ 1 Please see Quiz 1 outline below...  

Science 
Assignment: Lab activity-The Moving Ball 

Page: 26-27  

Please be aware that the students' 
participation in this lab activity will count as an 
assignment. Ensure your attendance on October 
6, 2022, Thursday. 

Arabic .قيم  الِفقرة ي: توظيف عالمات ال    عب ِكتا

Islamic Studies العبادات

الجبيرة على المسح  

40:ص  

  

French Vocabulaire: Les objets de la classe. 

-Connaitre les objets de la classe. 

-Ecrire les objets de la classe. 

  

Music Musical Elements (Rhythm) 

 

  

 

Test Schedule 
Date Subject Test Description Reference(s) 

06-10-2022 Math 
Quiz 1: Please study the following: 

Unit 2 – Lessons 1, 2, 3, and 4 
Textbook, Practice book or Homework File 
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Social Counsellor Department Announcement 

 

 

 Early Bird برنامج

جتماعي عن البدء في تنفيذ برنامج رشاد ا المبكر والذي يهدف لتشجيع الطلبة على الحضور   ،Early Bird يعلن قسم ا
 .للمدرسة

ون للمدرسة قبل الساعة السابعة والربع صباحا، بشكل مفاجئ ( حظة: توزع بطاقات البرنامج على الطلبة الذين يح  ٣٠م
 .(طالب كل مره

 

 برنامج صندوق الهدايا

جتماعي عن تنفيذ برنامج صندوق المفاجآت والذي يهدف لتشجيع الطلبة على  رشاد ا لتزام يعلن قسم ا ا
كاديمي، حيث سيتم اختيار طالب أو طالبة من كل صف  نجاز ا بقوانين السلوك الصفي مما ينعكس ايجابيا على ا

 .من قبل معلم الحصة

سبوع والدخول بشكل مفاجئ للصف حظة: تطبيق البرنامج بمعدل مرة واحدة في ا  .م

 

  يوم المعلم 

جتماعي  رشاد ا ربعاء الموافق يعتزم قسم ا حتفاء بيوم المعلم العالمي وذلك يوم ا أكتوبر، ونرحب  ٥ا
 .بمشاركات الطلبة بأعمال فنية أو بور بوينت أو فيديو.. وغيرها

جتماعي رشاد ا عمال إلى قسم ا حظة: تسلم ا  م
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 بمناسبة يوم ال عنف العالمي 

حتفاء بهذه  جتماعي ا رشاد ا م، يعتزم قسم ا المناسبة لتشجيع الطلبة على نبذ العنف وإفشاء التسامح والس
ثاء الموافق  أكتوبر، لذا نرحب بمشاركات الطلبة بأعمال ولوحات فنية، بوربوينت، تصميم بوستر، أو  ٤وذلك يوم الث

 غيرها 

 

 


