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GRADE 2D 
Weekly Lesson Plan and Homework Sheet 

Week: Sep23-Sep27, 2018 TOPIC AND MATERIALS AS 

CLASSWORK 

HOMEWORK ASSIGNMENTS 

AND TESTS/QUIZZES 

SUNDAY 23/Sep/2018 

English (Ms. Wissal) Unit3: Henry and Mudge and the starry 

night 

• Concept talk 
• Reading aloud 

 

 

Math (Ms. Mariam Latif) Chapter 1 : lesson 4 

Make a 10 

 

 

Science (Ms. Nishita) Chapter 1 Lesson 4- How are some 

woodland plants adapted?  

 

 

Arabic (Ms. Zainab Saeed) جديد دراسي عام)  بدرس المتعلقة اللغوية التدريبات إنجاز 

 .اللغوية التدريبات كتاب في والواردة ،(

 في الواردة اللغوية التراكيب توظيف بغرض معززة أنشطة /

 والتعبير الشفوي التعبير في( اليوم ،غدا ً ،أمس) الدرس

 .الكتابي

 

 إتمام عدم حال في بيتا ً األنشطة إنجاز استئناف

 .الدراسية الحصة أثناء في أدائها

 

 2018 سبتمبر 26 األربعاء: التسليم تاريخ

French (Ms. Marie-Caroline)  French Pre-Test (15 questions type 

MCQ)  

Objective: to set students’ personal 

targets for the year 

No revision requested   

Homework n°1: Due date for 

submission  

Tuesday 2/10 

Choose your level  

*For all / pour tous 

*Try/ essaie  

*Challenge / défi 

Homework is sent through the 

French blue pocket file. (A4 size 

activity sheet) 

Please return it through the 

same. Thank you.  
   

   

MONDAY 24/Sep/2018 

English (Ms. Wissal) Phonics: Consonant blends  

Math (Ms. Mariam Latif) Chapter 1: lesson 5  

Add three numbers 

 

 

Science (Ms. Nishita) Science investigation: How seeds are 
dispersed? 

 

Arabic (Ms. Zainab Saeed) جديد دراسي عام)  بدرس المتعلقة اللغوية التدريبات إنجاز  
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 .اللغوية التدريبات كتاب في والواردة ،(

 إكساب بهدف وذلك ،الكلمات تحليل لمهارة معززة أنشطة /

 .للقراءة الالزمة التهجي لمهارة الالزمة المهارات الطالب

 

ICT ( Ms. Basma Alaradi) Unit 1 :Lesson 1 :Hardware  

 (Pages 7 – 17) 

 

   

   

TUESDAY 25/Sep/2018 

English (Ms. Wissal) Grammar: Predicates  

Math (Ms. Mariam Latif) Continue Chapter 1: lesson 5  

Add three numbers 

 

 

Science (Ms. Nishita) Chapter 1 Lesson 5- How are some 

prairie plants adapted?  

 

 

Arabic (Ms. Zainab Saeed) 

 الظواهر لبعض المعززة األنشطة من مجموعة إنجاز

جديد دراسي عام) درس في الواردة اإلمالئية ). 

 

 إتمام عدم حال في بيتا ً األنشطة إنجاز استئناف

 .الدراسية الحصة سير أثناء في أدائها

 

 2018 أكتوبر 1 االثنين: التسليم تاريخ

 

French (Ms. Marie-Caroline)  A l’école/ At school  

Lecture d’un petit texte sur l’école   

Reading comprehension  

Textbook page 18,19 

 

Islamic( Zainab S. Ahmed) الطعام اليذم المسلم:  الدرس عنوان   

26 صفحة  

 الملف في توضع عمل ورقة التلميذ مع سترفق
الثالثاء يوم القادم األسبوع الواجب ويُسلم  

   

WEDNESDAY 26/Sep/2018 

English (Ms. Wissal) Writing:  Writing a realistic story  

Math (Ms. Mariam Latif) Chapter 1: lesson 6  

Problem solving strategy: write a number 

sentence 

 

 

Science (Ms. Nishita) Chapter 1 Lesson 6- How are some 

desert plants adapted? 

 

 

Arabic (Ms. Zainab Saeed) المفتوحة التاء بين التمييز) مهارة قياس بهدف اختباري إمالء 

 :التاليتين الجملتين في( المربوطة والتاء

 (.عامر يا العطلة انتهت)

 (.والتلميذات المعلمة سأقابل)

 

 .وجدت إن اإلمالئية األخطاء تصويب
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Social Studies (Ms. Fauziya ) . 

 

 

 تربية للمواطنة : النظام والترتيب في املمتلكات الخاصة.

 

 الكتاب املدرس ي + أنشطة إثرائية .

 

 

 

رفق 
ُ
ى داخل الصف وت ؤدَّ

ُ
أنشطة صفية ت

 بملف الطالب .

 

 

   

   

THURSDAY 27/Sep/2018 

English (Ms. Wissal) Spelling: Consonant blends 

 

The spelling words: stop/ strap/ nest/ 

hand/ brave/ ask/ clip/ stream / mask / 

twin / breeze/ state. 

 

H.W: worksheet will be sent 

home on Thursday,27th. Due date 

for submission:  Sunday 30/09 
 

For all: Students will fill in the blanks with 

words from the list. 

Try: Students will write the list word that 

means the same as the phrase. 

Challenge: Write 4 sentences using any words 

from the list. 

Math (Ms. Mariam Latif) Chapter 1: lesson 7 

Count back to subtract 

 

Homework 3 – page: 27  

All: 1-14 

Try: 15 

Challege: 16-17 

 

 

Homework 4 – page: 33 

All: 1-11 

Try: 12 

Challege: 13 

 

 

Homework 5 – page: 39 

All: 1-10 

Try: 11 
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Challege: 12-13 

 

 

Homework 6– page: 45 

All: 1- 2 

Try: 3 

Challege: 4 

 

Due Sunday 30.Sep.2018 

 

 

Science (Ms. Nishita) Chapter 1 Lesson 7- How are some marsh 

plants adapted? 

 

 

Arabic (Ms. Zainab Saeed) األنشطة عن تتحدث متدرجة جمل كتابة: كتابي تعبير 

 .الالزمة الترقيم بعالمات االلتزام مع ،الصيفية

 من لالنطالق بعد فيما تدريجيا ً الطالب تهيئة سيتم •

 في الجمل تلك توظيف لنطاق الجمل كتابة نطاق

 .متكاملة مفيدة فقرة
 

 .الطالب مع ترفق التعبير لمهارة معزز نشاط

 

Social Studies (Ms. Fauziya ) . 

 

 مواد اجتماعية : درس : وطني البحرين

  

  أنشطة إثرائية تعزيزية للدرس

 

رفق 
ُ
ى داخل الصف وت ؤدَّ

ُ
أنشطة صفية ت

 بملف الطالب .

 

Ms. Zahra Ahmed (ART) Optical Art (Victor Vasarelly  ) Drawing book, pencil color, UHU 

dry glue, scissors.  

   

 

 

Tests 

Date Day Subject Description 

26 sep 

2018 

 

Wednesday 

 

Arabic 

 

 :التاليتين الجملتين في إمالء

 (.عامر يا العطلة انتهت)

 (.والتلميذات المعلمة سأقابل)
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