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WEEKLY PLAN 

SY 2019 – 2020 

GRADE 3 

Term 1 WEEK 12: 17th November _21th November 2019 

 

Subjects CLASS ACTIVITIES AND TASKS HOMEWORK 

English 
Essential Question: What are the traits of a hero? 

Lesson 5: Roberto Clemente 

● Vocabulary: 

Student Book pages 162 and 163 

● Reading Selection: 

Student Book pages 167to 189 

● Foundational skills: 

(long i spelled i,ie, igh) 

Reader’s Notebook page 62 

Writing: 

Narrative Writing  

Reader’s Notebook page 61 

 IDP Presentation Practice 

● 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 
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Math MATH IN FOCUS 3A  

Chapter 6: Multiplication table of 6, 7 8 and 9 

Multiply by 8: Refer Textbook 3A Pages: 163– 167 

Multiply by 9: Refer Textbook 3A Pages: 168– 175 

Classwork Textbook 3A: 165, 167, 169 

Helpful Links: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3p-ZIcTxtxw 

 

Books to bring: 

● Math in Focus 3A 

● Math copybook 

H.W: Practice for FINAL TERM EXAMS 

Login to www.edmentum.com and go to 

Exact Path and complete the “Learning 
Path” tasks. 

 

Science INSPIRE SCIENCE:  

Unit 2: Life Cycle and Traits Module: Animal  

Lesson:3 Animal Group Survival pages:83 to 88 

Previous Homework Reminder: 

Collect pictures of some animal traits that help them to survive and stick it in copy 

book. Example: thick fur of polar bear, long neck of the giraffe, webbed feet of 

ducks etc.  

Due on 19/11/2019 

NSPIRE SCIENCE:  

Unit 2: Life Cycle and Traits Module: Animal  

Lesson:3 Animal Group Survival 

 

In your  copy book write the names of 

animals that live in groups  

 

Due on 26/11/2019 

IDP Reminder: 

November 20-21, 2019 presentation of 

the IDP to the selected judges.Practice 

the given online resources as pop-up quiz 

https://www.youtube.com/watch?v=SNFXWEXaCQw
https://www.youtube.com/watch?v=3p-ZIcTxtxw
http://www.edmentum.com/
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-WHERE CHILDREN LOVE TO LEARN- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 سبوعيّة للفصل الّدراسّي األول الخطة األ

will be taken from this link 

https://quizizz.com/admin/quiz/58af9e84

902abfbf0502ab10/animal-survival-and-

structure 

 

ICT 
● Adding page number in MS Word. 

Prepare for the IDP presentation and Complete the ICT booklet 

Create a document about tolerance in MS 

Word and submit it on or before 28th 

November 2019 

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

to save their work inside 

https://quizizz.com/admin/quiz/58af9e84902abfbf0502ab10/animal-survival-and-structure
https://quizizz.com/admin/quiz/58af9e84902abfbf0502ab10/animal-survival-and-structure
https://quizizz.com/admin/quiz/58af9e84902abfbf0502ab10/animal-survival-and-structure
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 2019 نوفمبر 12-نوفمبر 17الثاني عشر االسبوع
 الثالثلّصف ا

 
 الواجبات المنزلية األنشطة الصفية المادة

 من كتاب النشاط. 53األحد: حل صفحة  اللغة العربية

 .187اإلثنين: أسلوب التعجب، كتاب الطالب، صفحة 
 الثالثاء: استكمال أسلوب التعجب.

 .63األربعاء: حل كتاب النشاط، صفحة 

 .46الخميس: كتابة فقرة كتاب النشاط صفحة 
 

 من كتاب النشاط. 64+62حل صفحة  -
 27/11/2019تاريخ التسليم: األربعاء 

 الدرس الثاني الوحدة الثانية : التربية اإلسالمية
 

 الحصة األولى  :  درس شروط الصالة ومبطالتها 
  79إلى الصفحة  78من الصفحة  

 
 الحصة الثانية : متابعة درس شروط الصالة  ومبطالتها

  80صفحة  
 

 الحصة الثالثة  : متابعة درس  شروط الصالة ومبطالتها 
  81صفحة 

 

 
 (  81صفحة الواجب :  حل النشاط الثاني ) أثري خبراتي 

 
  من األسبوع  القادم .تسليم الواجب في الحصة الثالثة للتربية اإلسالمية 

 
 . 52ملحوظة :  حفظ حديث حسن الخلق صفحة 

وحفظ سورة العلق أو سورة الضحى ليتم أخذ درجات  تسميع القرآن والحديث 
 الشريف. 

 كتاب التربية الوطنية  الدراسات االجتماعية

 إماراتي وافتخر الوحدة الثانية:

 الدرس األول: يوم غير التاريخ .

 63إلى صفحة  61أوال: قرارت االتحاد من صفحة 

 
 ) أرسم وألون(63الواجب : حل النشاط المدرسي صفحة  

 .سيتم تسليم الواجب في الحصة القادمة للمادة في األسبوع القادم
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 الرجاء اختيار )واحد فقط( من احدى المشاريع لصفمشروع التربية األخالقية سيتم داخل ا التربية االخالقية

 تصنيف المواقف اإليجابية والسلبية-

 تصميم بطاقة شكر وامتنان لشخص من اختيارك-

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

 التسليم الحصة القادمة   
 

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

 
 


