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GRADE 2D 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Sep15-Sep19, 

2019 
TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS AND 

TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 15/Sep/2019 

English Speaking & reading: 

*Comprehension skill: Main idea 

*Reading comprehension Pg. 15 

 

Math Chapter 1: Lesson 4: Make a 10.   

Science  What kinds of land and bodies 

of water can be found on 

Earth?  Page 3 

 

Arabic 

 قراءة: عام دراسي جديد. درس

 من األخطاء.  سليمة جهرية قراءة الدرس قراءة على التدرب •

 .لذلك المخصصة النشاط ورقة في واضح ومرتبالدرس بخط  نسخ •

 الفوتوغرافية  الصور ببعض الطالب تزويد باإلمكان :اختياري نشاط •

 الطالب  استعدادات إلى أحداثها تشير رمزية بصور مّده أو به الخاصة

 الجميلة،  األحداث تلك عن ليتحدث وذلك ،الجديد الدراسي العام إلى

 تعزيز على يساعده مما ،فيها ويناقشهم زمالئه أمام مشاعره ويصف

 .لديه اللغوية والطالقة التحدث مهارة وينّمي بنفسه ثقته

ICT Unit 1: Lesson 1: My Computer  

( Pages 8 – 13) 

 

French  Practice and Read the following: 

A: Armoire  

C: Canard  

E: école  

F: Fille  

G: Garçon  

I: île  

P: Pomme 

S: Soleil 

Practice the French Alphabet Song at home. 

Follow the link: 

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

 

Dear parents, kindly laminate and label your 

child’s French textbook and send it back to the 

classroom. The textbook will remain in the 

classroom for the semester for class activities. 

Thank you. 

 

MONDAY 16/Sep/2019 

English  *Concept talk: What can we learn 

by exploring space? 

*Vocabulary: exploring space 

 

 

Math Chapter 1: Lesson 4: Make a 10 

(continuum). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YkFXGlHCn_o
https://www.youtube.com/watch?v=YkFXGlHCn_o
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Science  Inquiry Activity:-  Hands On   

observe land     page 8 

 

 

Arabic  

 دراسي جديد(. عام) القراءة درس وتحليل شرح

 يوضح جدول في الدرس في الواردة اإلمالئية الظواهر تصنيف •

 .المطلوب 

 توظيف المفردات الجديدة في جمل مفيدة توضح معانيها. •

مناقشة األسئلة الموضوعية والمقالية المعززة للمهارات القرائية   •

 الواردة في الدرس. 

Social Studies المواد االجتماعية  
  درس وطني البحرين

11-10-9-8ص :   

 

TUESDAY 17/Sep/2019 

English  *Grammar: Subjects 

 
 

Math Chapter1: Lesson 5: Add Three 

Numbers. 

 

Science Mapping Earth’s Surface   page 

5 

 

 

Arabic 

 عام) القرائي النص توظيف: اللغوية كتاب التدريبات

 في الواردة المقالية األسئلة عن اإلجابة في( جديد دراسي

 .الدرس 

 األسئلة في والتأمل ،شفويا   القرائية النصوص فحوى مناقشة تعتبر •

 تعيين من الطالب ليتمكن ،ومهمة أولى خطوة ،تعقبها التي المقالية

 في الممتعة رحلتنا بداية في الدرس في الواردة الرئيسة األحداث

 ونصوص الدراسي المنهاج ضمن المقررة القراءة دروس تحليل

 مفاهيم على للتعرف بعد فيما سيعيننا ما وهذا ،اإلثرائية القراءة

 سنختمه الذي الدراسي العام من متقدمة مرحلة في( الرئيسة األفكار)

بالشكل  النصوص تلخيص في األفكار تلك توظيف في بإبداعاتنا

 .السليم

Islamic  القرآن الكريم 

 سورة التكاثر

 ويٌسلم الملف في توضع نشاط ورقة التلميذ مع سترفق

 .القادم األسبوع الواجب

 
French Revision: The Alphabet in French  

L’alphabet en Français  

 

Categorize and write the words as 

per the alphabet letter group 

Brainstorm and find new words 

starting with the letter “...” 

Practice and Read the following: 

A: Armoire  

C: Canard  

E: école  

F: Fille  

G: Garçon  

I: île  

P: Pomme 

S: Soleil 

Practice the French Alphabet Song at home. 

Follow the link: 

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

 

Dear parents, kindly laminate and label your 

child’s French textbook and send it back to the 

classroom. The textbook will remain in the 

classroom for the semester for class activities. 

Thank you. 

WEDNESDAY 18/Sep/2019 

English  Spelling: Long vowels VCe  

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


3 
 

Math  Chapter1: Lesson 5: Add Three 

Numbers(continuum) 

 

Homework must be submitted on Sunday 22nd 

September 2019.  

Page 33-34 

Page 39-40 

Science  How can you describe the local 

landscapes? Part 2   page 7 

 

 

Arabic أسئلة عن اإلجابة استئناف: اللغوية التدريبات كتاب 

 (.جديد دراسي عام) درس

 .الطالب بملف ترفق نشاط ورقة

French  Revision: The Alphabet in French  

L’alphabet en Français  

 

Categorize and write the words as 

per the alphabet letter group 

Brainstorm and find new words 

starting with the letter “...” 

Practice and Read the following: 

A: Armoire  

C: Canard  

E: école  

F: Fille  

G: Garçon  

I: île  

P: Pomme 

S: Soleil 

Practice the French Alphabet Song at home. 

Follow the link: 

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

 

Dear parents, kindly laminate and label your 

child’s French textbook and send it back to the 

classroom. The textbook will remain in the 

classroom for the semester for class activities. 

Thank you. 

 

THURSDAY 19/Sep/2019 

English    

Math    

Science   

Arabic    

   

   

 

Tests 

Date Day Subject Description 

    

    

    

    

 

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

