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GRADE 2C 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Jan26-Jan30, 2020 TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS 

AND TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 26/Jan/2020 

English *Gender: Fable 

*Reading comprehension: Pg.291 

 

 

Math Chapter 5: Lesson 6: Count by 5s, 10s 

and 100s 

 

Science  Unit 3: Lesson 1 Slow Changes to the 

Earth’s Landscape 

 Inquiry Activity: Hands On Changing 

Rocks Page 8 

 

 

Arabic (1) الشمس؟ ذهبت أين: القراءة درس 

 .القراءة كتاب من 47 صفحة

 من سليمة جهرية قراءة الدرس قراءة على التدرب

 .بيتًا األخطاء

Art Continue Van Gogh. Drawing book-Oil Pastels colors. 

  

MONDAY 27/Jan/2020 

English  *Concept talk: How do things change? 

*Vocabulary: The Froggy Fable 

 

 

Math Chapter 5: Lesson 7: Compare numbers 

to 1,000 

 

Science  Unit 3: Lesson 1 Slow Changes to the 

Earth’s Landscape 

Weathering :  Page 12-13 

 

 

Arabic  (.1الشمس؟ ذهبت أين) القراءة درس وتحليل شرح 

 لبعض المتضمنة الكلمات استخراج في القرائي النص توظيف

 بأنواعه المدود) مثل دراستها السابق اإلمالئية الظواهر

 ال القمرية،  ال المربوطة،  والتاء المفتوحة التاء الثالثة، 

 وتحديد الكلمات بعض مرادفات تعيين سيتم كما ، (الشمسية

 في بعد فيما المفردات تلك لتوظيف أولى كخطوة أضدادها، 

 .معانيها توضح ومعبرة مفيدة جمل

 

ICT Unit 2: Lesson 3: Insert Pictures 

 (Pages 36 – 39)  

Lesson 4: Save and print (Pages 40 – 41) 

 

TUESDAY 28/Jan/2020 

English  *Grammar: Adjectives and our senses 

 
 

Math Chapter 6: Lesson 1: Make a hundred to 

Add 

 

Science Unit 3: Lesson 1 Slow Changes to the 

Earth’s Landscape 

Inquiry Activity: Hands On Moving Sand 

Page 14 

 

Arabic لمضمون المعززة والمقالية الموضوعية األسئلة عن اإلجابة  
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 التدريبات كتاب في والواردة ، (1الشمس؟ ذهبت أين) درس

 .اللغوية

French Class exercises about January topic:  

Les antonymes – les adjectifs 

contraires  

Petit / grand 

Lourd / léger  

Sucré / salé 

Rapide / lent  

Content / fâché 

Gentil / méchant 

 

Social Studies المواد االجتماعية  
  حل أنشطة صفية

 

WEDNESDAY 29/Jan/2020 

English  *Spelling: Final Syllable -le 

 
 

Math  Chapter 6: Lesson 1: Make a hundred to 

Add (continuation) 

 

Science  Unit 3: Lesson 1 Slow Changes to the 

Earth’s Landscape 

Inquiry Activity: Research Changing 

Landforms Page 20 

 

 

Arabic 

 (.الشمسية ال: )اإلمالئية الظواهر

 في  الدراسية الحصة من األول الجزء تخصيص تمسي

 سيتم بينما ،(الشمسية ال)لـ اإلمالئية القاعدة وتناول شرح 

 إنجاز في  الدراسية الحصة من الثاني  الجزء تخصيص

 اإلمالئية الظاهرة لقاعدة المعززة األنشطة من حزمة

 نهاية في  التالميذ إخضاع يتم أن على  ذكرها، السالف

 يقيس الذي التجريبي  التدريبي  لإلمالء الدراسية الحصة

 .الكتابة في  اإلمالئية المهارة توظيف إتقان مستوى مدى

Islamic Studies التالوة  
الشمس سورة  

 

 

   التربية كتاب بتسليم المبادرة الرجاء:  مالحظة

 .األول بالفصل الخاص اإلسالمية

 

 

Music Music Test  

THURSDAY 30/Jan/2020 

English  *Spelling test 

*Writing 

 

The spelling test words are: send/ 

read/ write/ take/ 

make/bark/walk/ want/learn/know. 

Sentences are: 

1/ The boy sends letters to his 

grandma. 

2/ The dogs bark at us. 

3/The turtle takes a nap. 

Note: Students will be asked to 

write 2 more sentences of their own 

using any of the words. 
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Math  Chapter 6: Lesson 2: Mentally Add 10 or 

100 
Homework must be submitted on 

the 3rd of February 2020.    

     

Lesson 3: Place Value to 1,000 

Pages 311-312  

All: Questions 1-7 

Try: 8 and 9   

 

Lesson 4: Problem Solving: Use 

Logical Reasoning 

Pages 319-320 

All: Questions 1-2 

 Try: Questions 3-4 

 

Science  Unit 3: Lesson 1 Slow Changes to the 

Earth’s Landscape 

Inquiry Activity: Hands On Glaciers 

Cause Erosion Page 24 

 

 

Arabic 

 .ما موضوع حول فقرة كتابة على التدرب: كتابي تعبير

 مع التركيب،  سليمة المعنى تامة المكتوبة الفقرة تكون بحيث

 من المناسبة مواضعها في الترقيم عالمات بتوظيف االلتزام

 .الفقرة

 األولية والنقاط المعلومات بعض الطالب مع ترفق
 في الشعبية األلعاب موضوع تتناول التي البسيطة

 األخرى المعلومات بعض إرفاق باإلمكان أو البحرين،
 التي التاريخية أو الجغرافية وانبالج عن تتحدث التي
 .الخليجي التعاون مجلس دول إحدى تميز

 في األولية المعلومات تلك صياغة سيتم •
 وذلك العناصر،  وكاملة المعنى تامة فقرة
 في الموضوع كتابة آلية على التدرب بعد

 .الدراسية الحصة أثناء

French Class exercises about January topic:  

Vivre ensemble – ma chambre  

 

Maman / propre/ maison/ chambre/ 

coffre / jouets  

 

une lampe/ une armoire/ un bureau/  

une chaise / une étagère /un lit / 

un tapis 

 

 

Tests 

Date Day Subject Description 

30/01/2020 Thursday English The spelling test words are: send/ read/ write/ take/ 

make/bark/walk/ want/learn/know. 

Sentences are: 

1/ The boy sends letters to his grandma. 

2/ The dogs bark at us. 

3/The turtle takes a nap. 

Note: Students will be asked to write 2 more sentences of 

their own using any of the words. 

 

 


