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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 2 

Term 1 WEEK 7 :13th-17th October 2019 
 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English Essential Question: What do pets need to be healthy and happy? 

Lesson 3: Dogs 

● Vocabulary strategies: 

(Multiple -meaning words) 

Reader’s Notebook page 42 

● Grammar: 

(Types of sentences) 

Reader’s Notebook pages 35 and 41 

● Writing: 

(Write to Narrate) 

English Booklet page 18 

● Vocabulary Review: 

● Lesson 1,2, and 3 vocabulary words 

English Booklet pages 9,11,13 

Spelling Test: 

Study lesson (3) vocabulary words on pages 

70 and 71 in the Student Book. 

 

 

Homework: 

Complete pages 34  and 37  in the Reader’s 

Notebook. 

due date: 20th of October 2019 

Math MATH IN FOCUS  2A 

Chapter 3: Subtraction up to 1,000 

Subtraction Without Regrouping: Refer Textbook 2A Pages: 65 – 70 

Classwork Textbook 2A: Pgs:64,68,70 

Helpful links:   https://www.youtube.com/watch?v=Xb0XSvEhV1g 

 

Books to bring: 
● Math in Focus 2A 

● Math copybook 

HW: Textbook 2A: Pg. 69 

Due on Monday 21st Oct 2019 
 
Login to www.edmentum.com and go to 
Exact Path and complete the “Learning 
Path” tasks. 

http://www.edmentum.com/
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 
 
 

 
 
 
 
 

Science INSPIRE SCIENCE: 

UNIT 1: lesson 2 land on earth:                                                

pages 34 to 41           Previous Homework Reminder: 

INSPIRE SCIENCE:   

 UNIT 1: land on earth:  

lesson 2:  Do Page 41 

Due on 15/10/2019  

Practice the given online resources as Pop-up quiz will be taken from this link: 

https://www.ixl.com/science/grade-2/water-on-earth     

                                         

 

INSPIRE SCIENCE: UNIT 1:  

Lesson-2 land on earth:                       

page 38                                       

Due on 22/10/2019      

  

Practice the given online resources as 

Pop-up quiz will be taken from this link: 

https://uk.ixl.com/science/grade-2 

different land on earth          

ICT 
Learn about computer keyboard 

Identify the touch typing and touch keys 

Classroom activity in the booklet Page 21  

Helpful Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=nlNn2Uw3FAg 

Complete the Homework mentioned in the 

ICT Booklet Page no 22 and submit it on or 

before 24th October 2019 

 

https://www.ixl.com/science/grade-2/water-on-earth
https://uk.ixl.com/science/grade-3/read-animal-life-cycle-diagrams
https://www.youtube.com/watch?v=nlNn2Uw3FAg
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 سبوعيّة للفصل الّدراسّي األول الخطة األ

 17/10/2019-13: سابع األسبوع ال
 ثانياللّصف ا

 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة

 من كتاب الطالب. 121الفعل الماضي والمضارع، صفحة  األحد: اللغة العربية

 من كتاب الطالب. 122والمضارع، صفحة : الفعل الماضي اإلثنين

 من كتاب النشاط. 41: حل نشاط، صفحة الثالثاء

 :تصحيح أخطاء إمالئية عن التنوين.األربعاء

 : قراءة قصة مسعود والسلحفاة.الخميس

 من كتاب الطالب. 35نسخ صفحة  -

 23/10/2019تاريخ التسليم: األربعاء 

 التربية اإلسالمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرس األول:  –( أنا مسلم طاهرالثانية  ) الوحدة
 

الحصة األولى : درس الطهارة ونواقض الوضوء من الصفحة 
 .62إلى الصفحة  60
 

متابعة درس الطهارة ونواقض الوضوء من  الحصة الثانية : 
 65إلى الصفحة  62الصفحة 

 
الحصة الثالثة  : متابعة درس الطهارة ونواقض الوضوء من 

 69إلى الصفحة  66الصفحة 

 الواجب :
 

ابحث عن فوائد الوضوء  الصحية  واكتبها على بطاقة من  ابداعك الخاص   
 . 
 

 .  األسبوع القادمسيتم استالم الواجب في الحصة األولى من 
 

 كتاب التربية الوطنية الدراسات االجتماعية

 الوحدة الثانية: قصة وطن

 تابع الدرس الثاني:

 اتحاد بالدي

 75الى صفحة  72قيام االتحاد من صفحة أوالً: 

 
 

 جمع صور لخطوات االتحاد ولصقها في دفتر التربية الوطنية.

 

 .سيتم تسليم الواجب في الحصة األولى للمادة في األسبوع القادم

الوحدة األولى : التسامح واحترام االختالف الدرس الخامس : تخيل  التربية األخالقية
 (28،29المدرسي صفحة )نفسك مكاني الكتاب 

 

 


