GRADE 4C
Weekly Lesson Plan
Semester 1
AY 2021-2022
Week: Jan16–
Jan20, 2022

English

Math
Science

TOPIC AND MATERIALS
Homework / Assignment
(on Microsoft Teams)
SUNDAY 16/Jan/2022
Students must read the story of Unit 3 W3 “How
Night Came from Sea” from pg.378 to pg.391 in
Reading Street Student Book.
Spelling: Students will be introduced to Unit 3
P.S:
W3 “Vowel Sound as in Shout” on page 204+209
Dear Parents,
from Reader’s and Writer’s Notebook.
Students must read the stories mentioned in the
HW as it will facilitate our learning process. They
will be checked weekly through some questions.
Chapter5: Lesson 2: Estimate Products
Page 285
Lesson 4: Heat
Producing Thermal Energy (page 71)

ُ ُ ّ
ُّ
" هاجر
ِ  " الطائرامل: نص القراءة
74،75كتاب القراءة ص

Arabic
ICT

Unit2: Working with text

References/Comments

َ
َّ
) نسخ النص َّ ْبد ًءا من كلمة ( ذات ) إلى كلمة ( و القمر
 النسخ اختياري: ُمالحظة

Lesson 11: Formatting images
Page: 34-36
P. E.

Gymnastics
MONDAY 17/Jan/2022

English
Math

Vocabulary: Students will be introduced to Unit 3
W3 “Unfamiliar Words” on page 202+206 from
Reader’s and Writer’s Notebook.
Chapter 5: Lesson 4: Multiply by a Two-Digit

1

Number
Page 299
Lesson 4: Heat
)Energy Transfer Through Matter (pages 72-73

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.

َّ
تحليل مضمون النص املقروء من خالل :
الفرعية.
 تمييزالفكرة العامة و األفكارَّ
الجديدة في النص.
 تفسيرمعاني املفردات ُ استخراج العالقات بين املفردات.المواد االجتماعية
البحرين في عهد آل خليفة 1-
ص 33-32 :

Science

Arabic
Social Studies

شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم
Revision for the quiz
TUESDAY 18/Jan/2022
Reading: Students will be introduced to Unit 3
W3 “How Night Came from Sea” from pg.378 to
pg. 391 in Reading Street Student Book. Students
will learn about “Generalize” on pg.200 from
Reader’s and Writer’s Notebook.
Grammar: Students will be introduced to Unit 3
W3 “Subject-Verb Agreement” on page 203+238

2

French

English

from Reader’s and Writer’s Notebook.
Math

Science

Chapter 5: Lesson 4: Multiply by a Two-Digit
Number
Page 299
Lesson 4: Heat
Energy Transfer Through Matter (pages 72-73)
continuation

ّ  الوحدة: استماع و فهم
السابعة
َّ
70،71كتاب التدريبات اللغوية ص

Arabic
Music

Playing Piano Keyboard

French

Musicplayonline.com (online students)
Quiz 2

Note: All the Work will be in Class So please

You can revise from these links:

A short quiz (Quiz 2) will be conducted during the

bring your devices.

1-

class. Please revise the following:

https://www.youtube.com/watc

Les moyens de transport: (19-20)

h?v=87tQXSSBndw

Les nombres: (20-21-22-23-24)

2-

Le sport:(35-36-37-38-39)

https://www.youtube.com/watc

•
•
•

The quiz will be a Form with start and end

h?v=49MPqzj_phM

time.

3-

Student can answer only one time for the

https://www.youtube.com/watc

Form

h?v=85h-j5-oT7E

Camera should be on during the test

Please revise the textbook pages: (19-20-21-2223-24-35-36-37-38-39)

English

Math
Science

WEDNESDAY 19/Jan/2022
Writing: Students will be introduced to Unit 3 W3
“Story Elements” on page 205 from Reader’s and
Writer’s Notebook.
Chapter 5: Lesson 5: Solve Multi-Step Word
Problems
Page 305
Lesson 4: Heat

3

)Thermal Conductivity (page 74

القاعدة اإلمالئية  " :التنوين بالفتح في الكلمات التي تنتهي
ٍ ُ ّ
فة قبلها ساكن "
تطر ٍ
بهمزة م ِ
كتاب التدريبات اللغوية ص85،86،87،88

Problem solving

مشروع مادة التربية اإلسالمية الصف الثالث

ً ّ
منا بأن لقراءة القرآن الكريم وتالوتهّ ،
وتدبره أهمية
إيمانا
ً
عظيمة في حياة املسلمً ،
وآثارا إيجابية كثيرة ،لذلك ارتأينا أن
ً
تطبيقا ً
عمليا
يكون املشروع الخاص بمادة التربية اإلسالمية

درس  :اإلسراء و ا ِملعراج

Arabic
Life Skills
Islamic Studies

كتاب التربية اإلسالمية ص59،60

للتالوة،
وذلك في سورة الهمزة 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 الــ Teams.

** تنويه :يجب أن يعنون امللف باسم الطالب الثالثي
آخر موعد لتحميل امللف2022 / 1 / 20 :
َ َّ
ُ
باد َربالتسليم
مع شكري و تقديري ملن
THURSDAY 20/Jan/2022
Writing: Students will write the Story Elements
of the story “How Night Came from Sea”.
Chapter 5: Lesson 6: Problem-Solving
Investigation: Make a Table
Page 311
Homework # 3 : Announcement in Teams
Lesson 4: Heat
Due: 26 January 2022-Tuesday
)Lesson Review (pages 76-77

4

English
Math

Science

ُ
َّ َّ
ضارع
ِ ماض و م
ٍ  تقسيم الفعل إلى: القاعدة النحوية
َّ
97 ،95،96 ،94كتاب التدريبات اللغوية ص

Arabic

Gymnastics

P. E.
Art

Art Movements

Art supplies
Art File
Paper(A4) or sketchbook.
Pencil.
Eraser.
Sharpener.
Black marker.
Color markers.
Pencil colors.

Test Schedule
Date
18-012022

Subject
French

Test Description

Reference(s)

Quiz
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