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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 2 

Term 1 WEEK 12: 17th November _21th November 2019 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English ● Practicing IDP presentation. 

● Writing: 

( write to narrate) 

a worksheet 

● Vocabulary: 

worksheets 

● Grammar: 

(singular and plural) 

Homework 

● Practice presenting your IDP in 

complete and clear sentences. 

● Refer to your Exact Path account to 

complete the assigned task. 

Due Date 25th November 2019 

Math MATH IN FOCUS  2A 

Chapter 6: Multiplication Tables of 2,5 and 10 

Multiplying 5: Skip Counting: Refer Textbook 2A Pages: 166 – 176 

Multiplying 10: Skip Counting: Refer Textbook 2A Pages: 177 – 182 

Odd and Even Numbers: Refer Textbook 2A pages:183 - 188 

Classwork Textbook 2A: Pgs:171,176,181,182,187 

Helpful links: 

https://www.youtube.com/watch?v=D29TjbMADzk 

Books to bring: 

● Math in Focus 2A 

● Math copybook 

H.W: Practice for FINAL TERM EXAMS 

Practice vocabulary from copybook. 

 

Practice multiplication tables of 2,5 and 10 

 

Login to www.edmentum.com and go to 

Exact Path and complete the “Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=D29TjbMADzk
http://www.edmentum.com/
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

https://www.youtube.com/watch?v=afoRRf3mBeM 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=odd+and+even+numb

ers 

Path” tasks. 

 

Science INSPIRE SCIENCE:  

 Unit 3 Earth changing landscape lesson 1: Slow changes to earth's landscapes 

pages:13 to 22 

  

 Previous Homework Reminder: 

INSPIRE SCIENCE: 

Unit:3 

Earth changing landscape  

lesson 1: slow changes to earth's Landscape-Do page 12. 

Due on 19/11/201 

INSPIRE SCIENCE: 

Unit3: Lesson 1: Slow changes to earth's 

landscape                       

 -Do page:29       -Due on 26/11/2019 

IDP Reminder: 

November 20-21, 2019 presentation of 

the IDP to the selected judges. 

ICT 
● Revising the unit 1,2 and completing the activities in the ICT worksheet 

 

 

Practice typing by using the following links : 

https://www.abcya.com/games/keyb

oarding_practice 

https://www.typing.com/student/lesson/31

9/easy-home-row-words 

Art National day Preparation Marital: Pencil color Student should have: Pencil color. And file to 

save their work inside 

https://www.youtube.com/watch?v=afoRRf3mBeM
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=odd+and+even+numbers
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=odd+and+even+numbers
https://www.abcya.com/games/keyboarding_practice
https://www.abcya.com/games/keyboarding_practice
https://www.typing.com/student/lesson/319/easy-home-row-words
https://www.typing.com/student/lesson/319/easy-home-row-words
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 سبوعيّة للفصل الّدراسّي األول الخطة األ
 2019 نوفمبر 12-نوفمبر 17الثاني عشراالسبوع 

 الصف الثاني
 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة

 .56األحد: قصة الثعلب والماعز الطيبة، كتاب النشاط صفحة  اللغة العربية

 بكتاب الطالب. 193اإلثنين: شرح درس حروف العطف، صفحة 
 الثالثاء: استكمال شرح حروف العطف مع حل األسئلة.

 بكتاب الطالب. 180األربعاء: درس العاصفة، صفحة 
 الخميس: استكمال قراءة درس العاصفة مع تفسير المفردات.

بكتاب الطالب مع استخراج الكلمات المنونة  183نسخ صفحة  -
 واألفعال الماضية والمضارعة وحروف العطف.

 27/11/2019 تاريخ التسليم:

  التربية اإلسالمية
  –( أنا مسلم طاهرالوحدة الثانية  )

 الدرس الخامس: 
 

الحصة األولى : درس  علي بن أبي طالب رضي هللا عنه من 
 100إلى الصفحة  98الصفحة 

 
متابعة درس  علي بن أبي طالب من الصفحة  الحصة الثانية : 

  103إلى الصفحة  101
 

ابعة درس  علي بن أبي طالب من الصفحة متالحصة الثالثة  : 
  105إلى الصفحة  104

 

ابحث  عن أسماء الخلفاء الراشدين  واكتبهم بطريقة  الواجب :
 جميلة  وابداعية  على دفتر التربية اإلسالمية . 

 
من األسبوع سيتم استالم الواجب  في أول حصة للتربية اإلسالمية 

  القادم .
 

 كتاب التربية الوطنية الدراسات االجتماعية

 الوحدة الثانية

 الدرس الثالث: بطولة وفداء

 93إلى صفحة  90أوال : شجاعة بطل من صفحة 

 

 94الواجب : حل النشاط المدرسي صفحة 

 .سيتم تسليم الواجب في الحصة القادمة  للمادة في األسبوع القادم
 
 

 الرجاء اختيار )واحد فقط( من احدى المشاريع الصفمشروع التربية األخالقية سيتم داخل  التربية االخالقية
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 سرد قصة عن التعاطف مع 

 اآلخرين توضح إظهار

 التعاطف وكيفية تقديم المساعدة) شفهيا(

 سرد قصة عن االحترام وكيفية ممارسته وتحديد-

 األفراد واألشياء الواجب إحترامها) شفهيا(

خالل صور() يمكن تسليم المشروع اما من رسم الطالب او من   

مالحظة: يرجى التكرم باحضار ملف للطالب لحفظ اعماله الصفية داخل 
 الملف مع كتابة االسم والصف

 

 


