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GRADE 6B 

Weekly Lesson Plan  

Semester 1  

AY 2021-2022  

Week: Sep26–Sep30, 2021 
TOPIC AND MATERIALS 

(on Microsoft Teams) 

Homework / Assignment 

 
References/Comments 

SUNDAY 26/Sep/2021  

English 

Reading 

Michaela De Prince: The War 

Orphan Who Became a Ballerina 

Grade 6 My Perspectives pp. 51-55 

Students must read the 

assigned text at home. 
 

 

Math Lesson 1 Unit 2 Fraction and decimals   

Science 
Unit 1- Lesson 2- What can different cells 

do? Pg 44 
  

Arabic 
 ".2 الخير  طريق: "النّص  قراءة

 .القراءة كتاب من 19 صفحة
  

French  Orthographe  

La lettre x 

Project:  

Deadline: Thursday 

14.10.2021   

Design a PowerPoint 

presentation about the 

following topics:  

    

•  Les jours de la semaine, 

les mois de l’année et les 

saisons. 

• Record a short video 
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where you greet the 

teacher and introduce 

yourself. 

 

Refer to french  Channel > files 

> Unit Project 1   

Size: 3- 5 slides   

Bonus for uploading your 

presentation in your folder in 

the french  Channel files !  

N.B. Name your video file with 

your full name + grade and 

keep your video in the French 

Channel < Files < Projects   

Good luck to all! 

All projects will be presented 

in class and we will play your 

videos. 

ICT Unit 1: Designing a document  

Lesson 4: Headers and footers  

Pages: 16-18 

  

MONDAY 27/Sep/2021  

English 

Reading 

Michaela De Prince: The War 

Orphan Who Became a Ballerina 

Grade 6 My Perspectives pp. 51-55 

Students must read the 

assigned text at home. 
 

 

Math Continuation of previous lesson    

Science 
Unit 1- Lesson 2- What is the difference 

between plants and animal cells? Pg 42, 43 
  

Arabic  " من حيث:   2طريق الخير شرح وتحليل النّص "   
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في - الواردة  الجديدة  الكلمات  معاني  عن  الكشف 
ومؤشرات   والتضاد  الترادف  خالل  من  وذلك  النّص، 

بين   العالقة  المندرجة تحت  السياق، وتحديد  الكلمات 
 حقل داللي ُمعيّن.    

 تعيين الفكرة العاّمة للنّص المقروء.    -
 تحديد األفكار الرئيسة.-

Social studies االجتماعية المواد : 

 24 ص الحديث  الحجري  العصر إنسان حضارة 

  

STEAM  Challenge part 6 – Presentation   Make sure you have your work to present 

TUESDAY 28/Sep/2021  

English 

Concept Vocabulary: Synonyms and 

Antonyms 

Grade 6 My Perspectives p. 56 

  

Math Preparation of diagnostic test    

Science Unit 1 –Lesson 2- lesson review Pg 46,47   

Arabic 

  على  الماضي الفعل بناء: النحويّة القواعد
 (.1) والسكون الضم
 16ص التدريبات  كتاب

  

Social studies االجتماعية المواد : 

 24 ص الحديث  الحجري  العصر إنسان حضارة 

 ( الدرس تكملة) 

  

ART Melted colors Canvas size A3 or Hard paper. 

Crayons, plastic cover, gloves, 

wipes, small water spray. 

 

WEDNESDAY 29/Sep/2021  

English 

Conventions: Reflexive and 

Intensive Pronouns 

Grade 6 My Perspectives p. 58 

  

Math 
Preparation of diagnostic test 
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Science Preparation of diagnostic test   

Arabic 

 بناء " النّحويّة للقاعدة الُمعّززة  التدريبات  حل
 ، ("1) والسكون الضم  على الماضي الفعل

 التدريبات  كتاب من 18  صفحة في والواردة
 .اللغويّة

  

PE Football   

STEAM Challenge part 1 - Research  Always bring pencil/pen and A4 papers for 

STEAM 

THURSDAY 30/Sep/2021  

English 

 

 

Grammar Test # 1 

 

English Test # 1 

Grammar:  

Common, Proper, and 

Possessive Nouns p. 23 

Pronoun Case p. 48 

Reflexive and Intensive 

Pronouns p. 58 

 

Math Diagnostic test    

Science Diagnostic test   

Arabic 

 التشخيصي في مادة اللغة العربية:    االمتحان 
مواطن   تشخيص  إلى  التشخيصي  االمتحان  يهدف 
القوة والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير 
في أداء الطالب لمهارات اللغة العربية، والتعرف إلى  
مما   ُمسبقًا،  المدروسة  الماّدة  كفايات  إتقان  مستوى 

بيانا تحليل  توظيف  من  المعلّمة  الطلبة يُمّكن  أداء  ت 
في  الدعم  ُمكّون  إدماج  في  التشخيصي  لالمتحان 
وبناء   التعليمية  المواقف  إلعداد  والتحضير  التخطيط 
الالزمة   واإلثرائيّة  والتعزيزيّة  العالجية  األنشطة 

 لالرتقاء بمستويات األداء األكاديمّي.    

االمتحان - برابط  الطلبة  تزويد  سيتم 
ة، على التشخيصي أثناء الحصة الدراسيّ 

على   اإلشراف  مهام  المعلمة  تتولّى  أن 
إنجاز الطلبة ومتابعة تطور أدائهم أثناء 

 اإلجابة في وقت الحصة ذاته. 

 

Islamic studies 

 

 

 

الكريم القرآن   

12-1)  الواقعة سورة من ) 

29 صفحة  
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French  Orthographe  

La lettre x 

  

 

Test Schedule 

Date Subject Test Description Reference(s) 

30.9.2021 

 

ARABIC 

 

اللغة العربيّة مادة  في التشخيصي االمتحان  

 

سيتم تزويد الطلبة برابط االمتحان التشخيصي أثناء الحصة الدراسيّة، على أن تتولّى المعلمة مهام 
ذاته.اإلشراف على إنجاز الطلبة ومتابعة تطور أدائهم أثناء اإلجابة في وقت الحصة     

يهدف االمتحان التشخيصي إلى تشخيص جوانب القوة والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير في  
 أداء الطالب لمهارات وكفايات اللغة العربيّة المدروسة ُمسبقًا

30-9-21 Math  Diagnostic Test  General Math skills  

30.09.2021 English English Test 1 

English Test # 1 

Grammar: Common, Proper, and Possessive Nouns p. 23 

                 Pronoun Case p. 48 

                 Reflexive and Intensive Pronouns p. 58 

 

 


