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GRADE 6C 
 

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 

Concept Vocabulary 

Respected , desperate , disgusted 

Word Study 

Latin root – spec‐  

My Perspectives pp.60 and 65 

Students must read the 
selection in advance. 

 

 

Math 
Module 1  

Lesson 1.5- Solve ratio problems   

Science 

What organelles are involved in the 
transport of materials?  

Textbook pages 38-39 
 Kindly bring your device. 

Arabic   قراءة   17  المدرسي صالكتاب    2طريق  الخير 

ّول  ا الواجب  الطلبة،   أبنائي 
 سيكون  العربّية  بالّلغة  الخاص

 إعراب (  القواعد   درس   مداره
 هذا  تجدون)،  الما  الفعل

  في   teams  منصة  على  الواجب

الموسومة  القصة  قراءة  في  المواصلة:  المطالعة  قسم
النحاس ني  كامل  للكاتب"  بـ"مدينة    هذا  تجدون،  كي

 بالّلغة  الخاص  القسم  في  teams  منصة  على   العمل
 .العربّية
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.العربية بالّلغة الخاصة القناة

 
Art Dilmun seal: part one (making the glue 

paste).   
 Please provide these materials: white glue. Hard tissue, 

gloves, apron, lab coat. 

Islamic Studies والشخصياتالسير

السالم عليه موسى سيدنا  

59:ص  

  

MONDAY 3/October/2022

English 

Reading: 
From Bad Boy by Walter Dean Myers 
Focus: Comprehension Check 
My Perspectives pp.61 and 66

  

Math 

Module 1  

Continuation of Lesson 1.5- Solve ratio 
problems 

  

Science 

What powers cellular activity? 

Textbook page 40 

What controls all this activity?  

Textbook page 41 

  

Arabic  والمناقشة   والتحليلالشرح   2طريق  الخير    
STEAM Day 3 – Solar Oven  

Create  
Required: 

- All the materials needed as 
planned and distributed 
amongst group members 
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based on your own design  
- STEAM Journal with your 

design in it 
Social Studies & Citizenship  

 الوقفة التقويمية األولى
 : التالية  الدروس الوقفة تتضمن سوف 

 12 ص الحضارة و التاريخ 
 22 ص القديم الحجري العصر إنسان حضارة 

TUESDAY 4/October/2022

English 

Reading: 
From Bad Boy by Walter Dean Myers 
Focus: Analyze Craft and Structure 
My Perspectives pp.61 and 66

  

Math 

Module 1  

Continuation of Lesson 1.5- Solve ratio 
problems 

  

Science 

What is the difference between plant 
and animal cells?  

Textbook pages 42-43 

Assignment during lesson: An 
activity sheet to label the 
parts of an animal and plant 
cells will be given in class. 

 

Kindly bring your device. 

 

Arabic   التدريبات صتطبيقات على  بناء  الفعل  الماضي  كتاب  
     وما بعدها 16

French Orthographe : La lettre “x” 

1-Savoir écrire et orthographier 
des mots contenant la lettre “X”. 

2-Ecrire des phrases avec des mots 
contenant la lettre “X”.
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PE Football: ���������	
���   

WEDNESDAY 5/October/2022

English 
Conventions 
Adjectives and Adverbs  
My Perspectives pp.67

  

Math Review lessons 1.1, 1.2 and 1.3 and 1.4   

Science 
What can different cells do?  

Textbook page 44 

Homework: Answer Lesson 2 
Review (pages 46-48) to be 
submitted on Oct. 10 

 

Arabic  تطبيقات على بناء  الفعل  الماضي  (ورقة عمل صفية (  
French Orthographe : La lettre “x” 

1-Savoir écrire et orthographier des 
mots contenant la lettre “X”. 

2-Ecrire des phrases avec des mots 
contenant la lettre “X”. 

  

Social Studies & Citizenship :التربية للمواطنة 

ول: خدمات توفرها حكومة  الدرس ا
ت) ص  تصا دي (ا  10ب

  

THURSDAY 6/October/2022

English 
Writing 
Compare and Contrast Essay  
My Perspectives pp.76

  

Math Math quiz    

Science 
What can different cells do? 

Textbook page 44 

Homework Due Date Oct. 10 
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Continuation.... 

Arabic  خارجي)استماع  (نص   
ICT Unit: Designing a document  

Task 3: Headers and footers  

Page 16 – 18 

  

PE Football: pass + control   

 

Test Schedule 
Date Subject Test Description Reference(s) 

5/10/22 Math 

Module 1 – Ratios and rates 

Lesson 1.1 - Pages 3 – 11 

Lesson 1.2 - Pages 13 – 21 

Lesson 1.3 - Pages 23 - 28

Refer to the textbook examples and practice questions done in class.   

 

MONDAY 
3/October/2

022 

Social 
Studies الوقفة التقويمية األولى 

 : التالية  الدروس الوقفة تتضمن سوف

 12 ص الحضارة و التاريخ 
 22 ص القديم الحجري العصر إنسان حضارة 

 االجتماعية  المواد قناة في الدروس ملخصات تُرفق  سوف

 

 



6 
 

Social Counsellor Department Announcement 

 

 

 Early Bird برنامج

جتماعي عن البدء في تنفيذ برنامج رشاد ا الحضور المبكر والذي يهدف لتشجيع الطلبة على   ،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  رشاد ا لتزام يعلن قسم ا الطلبة على 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 

رشاد  ربعاء الموافق يعتزم قسم ا حتفاء بيوم المعلم العالمي وذلك يوم ا جتماعي 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 

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

 غيرها 

 


