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GRADE 2A 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Nov17-Nov21, 2019 TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS 

AND TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 17/Nov/2019 

English Speaking & reading: 

*Genre: Fairy tale 

*Reading comprehension: Pg. 135 

H.W: Read text pg. 320. 

Challenge:  In your notebook, 

answer the following question: 

What does the mouse mean by “one 

good turn deserves another”? 

Books and notebooks are given on 

Wednesday, 13th. Kindly submit it by 

Sunday,24th . 

Math Chapter 3: Lesson 5: Rewrite 

Two-digit Addition 

 

Science  Notebook foldables   page 20  

Arabic 

 تامة فقرة كتابة على التدرب: كتابي تعبير

 التركيب. سليمة المعنى

 

 آلية التدريب:

 قراءته لتتم ، معين موضوع يتناول ما نص يعرض

 تحليلية قراءة قراءته تتم ثم ومن أولى جهرية قراءة

 من  مجموعة بعدها تعرض ، المعلمة بمعّية ثانية

النمط المقالي والتي يشتق الطالب  ذات األسئلة

 اإلجابات عنها من النص ذاته.

 ،متسلسل منطقي بشكل اإلجابات تلك حصر يتم أن بعد

 الترقيم عالمات بعض توظيف على التدريب يتم

 من عيّنة اعتماد يتم كما ، اإلجابات لتركيب المالئمة

 التي( ذلك أو، و،ثم، أيًضا، بعد) اللفظية الروابط

 ،التركيب لسالمة مكملة كإضافة اإلجابات بين تضاف

ما كتبه، لتكون المحصلة النهاية هي  قراءة الطالب يعيد

 فقرة تامة المعنى سليمة التركيب.

French Les parties du corps  

Parts of the body  
Listen to: les parties du corps: Des 

Os, il en faut (Alain le lait) 

https://www.youtube.com/watch?v= 

bChrAwLzoSo  

Practice with your child the 

pronunciation and the writing of the 

following words: 

1. les genoux (the knees)  

2. les mains (the hands) 

3. les bras (the arms)  

4. les jambes (the legs)  

5. les pieds (the feet) 

 

Be aware that next week (24.11 

until 28.11) is scheduled our 

French Unit Test for the month 

of November. 

The Test is about the parts of 

the face, the description of the 
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face and the body parts. Please 

practice with your child from now 

on. 

MONDAY 18/Nov/2019 

English  *Concept talk: How can we work 

together to solve problems? 

*Vocabulary: One good turn 

 

Math Chapter 3: Lesson 6: Add three 

or four-digit numbers  

 

Science  Hands on : Mystery materials    

Page 22 

 

Arabic  .قراءة خارجية: نص خارجي 

 ، األخطاء من سليمة جهرية قراءة النص قراءة

 األحداث تعيين ثم ومن ، ذاته اآلن في ومعبّرة

 عن اإلجابة خالل من النص في المتضمنة

 األسئلة الموضوعية والمقالية التي تليه.

 

PE Group Games :  

Challenges 

 

 

TUESDAY 19/Nov/2019 

English  *Grammar: Possessive nouns  

Math Chapter 3: Lesson 6: Add three 

or four-digit numbers 

(continuum) 

 

Science Lesson 1 review       

Page 24 

 

Arabic خارجي نص: استماع.  

ICT Unit 2: Lesson 1: Start Typing  

( Pages 24-32) 

 

Art All about Bahrain   

WEDNESDAY 20/Nov/2019 

English  *Spelling test Spelling test words are: it’s/ he’s 

I’m/ didn’t/ who’s/ she’s/ can’t/ 

I’ll/ haven’t/ isn’t. 

The sentences are: 

1/ I can’t go to the show. 

2/ It’s not snowing. 

3/ I’ll cut the cake and serve it on 

dishes. 

4/ She’s his big sister. 

Math  Chapter 3: Lesson 6: Add three 

or four-digit numbers 

(continuum) 

 

Homework due on Sunday, 

 November 24, 2019 

Chapter 3: Lesson 4: Answer pages: 

189-190 

All: 1-12 

Try: 13 

Challenge: 14 

Chapter 3: Lesson 5: Answer pages: 

195-196 

All: 1-9 

Try: 10 
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Challenge: 11 

Science  Lesson 1 review page 26   

Arabic 

 التنوين) اإلمالئيتان الظاهرتان: تقييمي إمالء

 (.بالكسر التنوين ، بالضم

 في الدراسية الحصة من األول الجزء تخصيص سيتم

 بالضم للتنوين اإلمالئيتين القاعدتين وشرح تناول

 من  عدد تطبيق خالل من وذلك ، بالكسر والتنوين

 بينما ، ذكرهما السالف للظاهرتين المعززة األنشطة

 في الدراسية الحصة من الثاني الجزء تخصيص سيتم

 إتقان مدى قياس بغرض التقييمي اإلمالء إجراء

 .كتابته في اإلمالئيتين الظاهرتين لتوظيف الطالب

التنوين ترفق  لظاهرة معززة نشاط ورقة •

 بملف الطالب.

Social Studies المواد االجتماعية  
 حل أنشطة صفية لدرس القرية والمدينة

 

Music Rhythm 

Ahlia School Song 

Playing xylophones  

 

PE Group Games :  

Challenges 

 

 

THURSDAY 21/Nov/2019 

English  Parent Teacher Conference  

Math    

Science   

Arabic    

French   

Islamic Studies   

 

Tests 

Date Day Subject Description 

20.11.19 Wednesday English Spelling test will take place on Wednesday,20th . Spelling 

test words are: it’s/ he’s I’m/ didn’t/ who’s/ she’s/ can’t/ 

I’ll/ haven’t/ isn’t. 

The sentences are: 

1/ I can’t go to the show. 

2/ It’s not snowing. 

3/ I’ll cut the cake and serve it on dishes. 

4/ She’s his big sister. 

 

    

    

    

 


