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GRADE 1C 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Jan20-Jan24, 2019 TOPIC AND MATERIALS AS 
CLASSWORK

HOMEWORK ASSIGNMENTS 
AND TESTS/QUIZZES

SUNDAY 20/Jan/2019
English  Topic: Reading Comprehension: Name the 

Plant. 
Dear Parents,  

Thank you for sending your child’s 
Writing Exercise Book to school. 
Some children did not bring their 
books to school yet. I would like 
your child to learn how to start 
writing stories in their exercise 
books, but unfortunately I only 
received a few Writing Exercise 
Books.  

Thank You. 

Kind Regards, 

Ms. Norelle. 
Math Project  

Science Chapter 6, L5: How can you reduce, 
reuse and recycle  

 

Arabic   قراءة الدرس الرابع عشر (في حظيرة الدجاج) من كتاب
58و 57القراءة صفحة 

MONDAY 21/Jan/2019
English  Topic: Unit: 1.2 The Farmer in the Hat. 

(Reading Street), Continued ....
 

Math  Project  

Science  Chapter 6, L5: How can you reduce, 
reuse and recycle? Continued...  

 

 

Arabic   89و 88و 87حل تدريبات الكتاب صفحة

 تهدف تلك التدريبات إلى:

 تجريد حرف (ج) من الكلمات            

  وضع عالمة صح تحت الصورة المناسبة للجملة
 المسموعة

  المماثلة للكلمة التي في وضع دائرة حول الكلمة
 الشكل

Islamic  تالوة سورة قريش 

ICT Unit 2: Lesson 5: Run application  
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programs  

(  Pages 52-54) 

TUESDAY 22/Jan/2019
English  Topic: Reading: Pg. 70, Helping Hands at 

4-H, (Reading Street)
 

Math  Project  

Science  Chapter6 revision  

Arabic   92و  91و  90حل تدريبات الكتاب صفحة

 تهدف تلك التدريبات إلى:

  ُج ) بحسب اسم الصورة -جِ  -كتابة ( َج
  َجا ) في الفراغ - كتابة ( جــ

 تركيب الحروف لتكوين كلمات مفيدة 

French  Enrichment activities  
Les chiffres de 6 à 10  

Practice actively for the French 
spelling bee competition on March 
28th. Refer to the list of 20 
words given through the French 
file.

Social Studies  االجتماعيةالمواد

 يومهما وسعاد حامد يقضي كيف

61-60ص:المدرسيالكتاب

 

WEDNESDAY 23/Jan/2019
English Topic: Proper Nouns. Pg. 69, Reading 

Street.  
 

Math Chapter4: lesson 4: Problem Solving 

Science  

Science investigation: reuse project 

Dear parents,  

Kindly send empty water bottle or 
pringles can with some decoration 
material (stickers ,glitter) on 
Wednesday 23rd . Jan.2019 

 

Arabic   94و  93حل تدريبات الكتاب صفحة

 تهدف تلك التدريبات إلى:

 (ج) رسم صورة لشيء يحتوي اسمه على حرف
 تحليل الكلمات إلى حروف ومقاطع 
 تعبير عن الصور بكتابة جملة مفيدة 

French  Enrichment activities  
Les chiffres de 6 à 10 

 

Social Studies االجتماعيةالمواد

 يومهما وسعاد حامد يقضي كيف

الطالببملف ترفق صفية أنشطة  

THURSDAY 24/Jan/2019 
English Topic: Writing Sentences, on ways how 

children can work together at school.
No Spelling Test. 
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Math  Chapter4: lesson 4: Problem Solving 
(continuum) 

Science  Chapter 7, L1: How can you measure 
weather? 

 

 

Arabic أنشطة تعزيزية أثناء الحصة 

التعبير عن الصور بكتابة جمل مفيدة حولها)  مهارة التعبير ( 
 مفيدةتركيب الحروف لتكوين كلمات 

 

امة: أولياء األمور الكرام..  مالحظة 

ية للفصل  غطية الدروس املتبقية من من اللغة العر تم  صصة للفصل الدرا األول س الدرا  حرًصا منا ع إملام الطالب بجميع الكفايات ا

تضمن الدروس  ي، والذي س  التالية:األسابيع األو من الفصل الدرا الثا

امس عشر / قلعة البحرن -1  الدرس ا

 الدرس السادس عشر / أشبال البحرن -2

ع عشر / من أنا -3  الدرس السا

ذه الدروس.. اء من  عد االن ي  زء الثا ع كتب ا تم توز  لذا س

عاونكم  شاكرن لكم 

 قسم اللغة العرية


