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GRADE 1A 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Mar24-Mar28, 2019 TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS 

AND TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 24/Mar/2019 

English Topic: Reading and Spelling: Unit. 1.3 

Introduce New Weekly Spelling Words 

for Thursday, 24/03/19 on Pg. 88-91, 

(Reading Street) Ending –es; Plural –es, r 

–Controlled, or, ore. Spelling words are: 

(passes, dashes, classes, fixes, 

dishes, porch, short, corn, store, 

more) 

Homework: Spelling Test, Thursday, 

24/03/19. 

Dear Parents,  

Please study the following spelling 

words with your children for the 

Spelling Test. The words are: 

(passes, dashes, classes, fixes, 

dishes, porch, short, corn, store, 

more) Students must choose five 

of the spelling words to write five 

sentences during their Spelling 

Test. 

Thank you. 

Regards. 

Ms. Norelle  

Math Chapter 6: lesson 1: Add Tens   

Science  Chapter 8, L4: How can water change?  

Arabic 27و 26 صفحة القراءة كتاب من( 22)الدرس قراءة  . الدرس جمل قراءة في الطالب متابعة 
Islamic   اختبار شهري في الدروس التالية : اختبار شهري 

 36-35-34-33الصلوات الخمس .1

كيف أصلي )التركيز على عبارة الركوع  .2

والسجود وتكبيرة اإلحرا م والسورة التي 

 تقرأ في كل صالة والتسليم (فقط

ICT  Unit 3: Lesson 2: Create Drawing / 

Painting 

 ( Pages 60 – 68) 

 

MONDAY 25/Mar/2019 

English  Topic: Reading: Pg. 92, Story of the 

Week: The Class Pet. 

Genre: Expository Text. 

Question of the Week: What can we 

learn about animals as they grow and 

change? 

 

Math Chapter 6: lesson 1: Add Tens 

(continuum) 

 

Science  Chapter 8, L 5: What are other ways 

matter change? 

 

Arabic  35و 34و 33و 32 صفحة الكتاب تدريبات حل   
إلى التدريبات تلك تهدف   

 . الكلمات من( ص)  حرف تجريد •
 . لها المناسبة والجملة الصورة بين الربط •
 . الفراغ في(  وعصفور قفص)  كتابة •
 . المناسبة الصورة تحت الكلمة كتابة •

 اللغة دفتر في بالحركات الدرس جمل نسخ
 على تحتوي ألشياء صور لصق مع العربية
 (.ص) حرف

 . الصباح في تغرد العصافير
 . العصافير صوت عامر سمع
 . الحديقة إلى عامر خرج
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 . القفص في يغرد العصفور
 . القفص باب عامر فتح

French  

Writing Bee 

competition Round 1Today! Good 

luck to all!  

20 words will be told by the 

teacher and all students will write 

them down. The spelling of the 

word should be accurate. Any 

mistake will be counted as 0 for 

this word.  

1. potiron  
2. vert 

 3. marron 
 4. flamant 

 5. yeux 
 6. bouche 
 7. oreilles 
 8. fraise 
 9. soleil 

 10. baleine 
 11. jaune 

 12. trousse 
 13. crayon 

 14. cartable 
 15. cheveux 

 16. nez 
 17. quatre 

 18. dix 
 19. huit 
 20. trois 

Social Studies  االجتماعيةالمواد   
درس كيف يقضي حامد وسعاد يومهما -عرض المشروع   

 تم توزيع ورقة المشروع في األسبوع السابق
المطلوب لصق صورة لطالب وهو يقوم بنشاط يحبه 

المساء -بعد الظهر-الظهر-في أحد فترات اليوم الصبح 

  .ويعبر عنها بجملة بخط يده
 الرجاء تدريب الطلبة على عرض المشروع 

TUESDAY 26/Mar/2019 

English  Topic: Reading Continued … 

Grammar: Pg. 109, Verbs with No Added 

–s. 

 

Math Chapter 6: lesson 2: Count on Tens and 

Ones  

 

Science 

Chapter 8 test  

Dear parents,  

There will be a unit test in chapter 

8 L1, L2, L3 and L4 on Tuesday 

26th.March.2019 . Prepare from 

text book , workbook .  

Arabic 37و 36 صفحة الكتاب تدريبات حل   
  إلى التدريبات تلك تهدف
 ( صو)  على تحتوي التي الكلمات تلوين •
 ( . صا)  المقطع حول دائرة وضع •
 . مفيدة كلمات لتكوين الحروف تركيب •
 . المسموعة الكلمة تحت صح عالمة وضع •

 

 

Social Studies    
WEDNESDAY 27/Mar/2019 

English  Topic: Pg. 108-109, Reading Street. Key 

Features of a Summary. 
 

Math  Chapter 6: lesson 2: Count on Tens and 

Ones (continuum) 

 

Science  Science investigation: Mixture   

Arabic 38 صف الكتاب تدريبات حل  
  إلى التدريبات تلك تهدف
 . مفيدة كلمات لتكوين الحروف تركيب •
 مناسبة جملة بكتابة الصور عن التعبير •

 .حولها
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 القراءة كتاب من قصيرة فقرة في تقويمي إمالء
 28 صفحة

  الحظيرة في         
 أرانب الحظيرة في.  كبيرة حظيرة أحمد بيت في

 . وحمام ودجاج
 كل العربية اللغة دفتر إرسال يرجى -: مالحظة

 أربعاء يوم
French New topic  

Les voyelles / vowels  a, e, i , o, u  

Livre page 40 onwards  

listening activity  

speaking activity 

 

THURSDAY 28/Mar/2019 

English  Topic: Weekly Spelling Test, Sentences, 

and Reading Comprehension. 

 

Math  Chapter 6: lesson 3: Add Tens and Ones 

 

Homework must be submitted on 

Sunday 31st March 2019.  

Page 451-452 

All questions (1-9) 

Try questions (10-11) 

Page 457-458 

All questions (1-12) 

Try questions (13-14) 

Science Chapter 8 , L5 : What are other ways 

matter change? Continued...   

 

Arabic  (  خارجية قراءة)  تدريبي نشاط 
   ومقاطع حروف إلى الكلمات تحليل

 . الطالب بملف ترفق أنشطة

 

 

Tests 

Date Day Subject Description 

24/03/19 Thursday English  Spelling Test on Thursday, 24/03/19. The words are: 

(passes, dashes, classes, fixes, dishes, porch, short, 

corn, store, more) Students must choose five of the 

spelling words to write five sentences during their 

Spelling Test. 

 

24/Mar/2019 SUNDAY ISLAMIC  التالية :اختبار شهري في الدروس 

 36-35-34-33الصلوات الخمس .1

كيف أصلي )التركيز على عبارة الركوع والسجود وتكبيرة اإلحرا م والسورة  .2

 التي تقرأ في كل صالة والتسليم (فقط

 

26/Mar/2019 Tuesday  Science Chapter 8 test  : L1 , L2 , L3 and L4  
Books will be sent home on Sunday 24th. March  

27/Mar/2019 

 

WEDNESDAY 

 

Arabic 28 صفحة القراءة كتاب من قصيرة فقرة في تقويمي إمالء 
  الحظيرة في         

 . وحمام ودجاج أرانب الحظيرة في.  كبيرة حظيرة أحمد بيت في
 أربعاء يوم كل العربية اللغة دفتر إرسال يرجى -: مالحظة

 

 


