
                   GREENWOOD INTERNATIONAL SCHOOLمـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

 
LINKING LEARNING TO LIFE 

 

 

 

KG 1 Weekly Plan - 27 

10th –14th  March 2019 

Weekly Plan - 26 

1st –5th  March 2019 

10th –14th Feb 2019 

Weekly Plan - 12 

25th – 29th  Nov 2018 

KG 1 Weekly Plan - 36 

13th – 17th May 2018 

 
 

Important Dates this week:    

 Thursday, 14th March: Kites Day 
Come to the school dressed in a casual outfit. Bring a kite along with you. 

 
 Every Thursday: Parent Meet and Greet   12:40 - 1:10 pm 

 مهارات وتطور أداء حول استفساراتكم عن لالجابة 1:10 - 12:40 لساعةا من خميس كل الصف بمعلمة اإللتقاء يمكنكم
 .الروضة قسم في الدراسي اليوم حول تفاصيل من تحتاجونه بما وتزويدكم أطفالكم

 

 

 

Number:    

Revision 
 

 
 

Sight word:  

you 

 

 
 

 
 

Count:        

0-20 
 

Shape:       

Revision 

Color:          

Revision 

Theme of the Week: I move 

 

PE:  Jump like a kangaroo 

Question of the Week: Do all things have shadows? 

Phoneme:     

k 

 

 

 

Core vocabulary: 

Kiwi, kangaroo, koala, key 

Me and the World:  

Koala bears 

Morals and Etiquettes:      

Traffic rules 

Show and Tell:   Come prepared for a talk about kites for a small show and 

tell activity in class. 

Science:  

Shadows 

Concept:   

Revision 
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KG 2 Weekly Plan - 27 

10th –14th  March 2019 

Weekly Plan - 26 

3rd –7th  March 2019 

Plan - 25 

24th –28th Feb 2019 

Weekly Plan - 24 

17th –21st Feb 2019 

Weekly Plan - 22 

3rd –7th Feb 2019 

Weekly Plan - 21 

27th –31st  Jan 2019 

20 

20th –24th  Jan 2019 

Weekly Plan - 19 

13th –17th  Jan 2019 

Weekly Plan - 18 

6th –10th  Jan 2019 

Weekly Plan - 14 

9th –13th  Dec 2018 

Weekly Plan - 13 

2nd – 6th  Dec 2018 

Weekly Plan - 11 

18th – 22nd   Nov 2018 

Weekly Plan - 9 

4th – 8th  Nov 2018 

Weekly Plan - 8 

28th Oct – 1st Nov 2018 

Weekly Plan - 7 

21st – 25th October 2018 

Important Dates this week:    

 Thursday, 14th March: Visit to the park. 

Come to the school dressed in your P.E uniform. 
 

 Every Thursday: Parent Meet and Greet   12:40 - 1:10 pm 
 مهارات وتطور أداء حول استفساراتكم عن لالجابة 1:10 - 12:40 الساعة من خميس كل الصف بمعلمة اإللتقاء يمكنكم

 الروضة قسم في الدراسي اليوم حول تفاصيل من تحتاجونه بما وتزويدكم أطفالكم
 

Concept: Represent/count/write 20 and 

beyond  

 

 

 

 

Count: 0-90/ Counting in 10’s 

Shape:  cylinder 

Color: Revise 

Science: Energy Light  

 

K-Lab: Larva Lamp 

   

  

PE: Rhythmic - Activites 

  

Word building: 

 

 
Creative writing: Tap  with me 

 

Group reading: - 

 

 

HF words: play , ask ,to 

Song : Mr.  Sun https://www.youtube.com/watch?v=ya4yy

g9XiI4 

 

Spelling List:  it ,hit, the ,like                -  

Happy Planet: Transportation  

 

 

Number (s):  31, 32 

35 

 

Concept:   Addition to 10 

Vocabulary:   add, equal to, more 

 

 

 
Shape:       Cube 

Color:        Silver 

Science:      Energy- Sound 

Story:       

             Frogs 

PE:         

             Forming a zigzag line 

Letter:            Zz 

 

Core vocabulary:    

Zoo, zero, zebra, zigzag 

Word building:     

Blend letters to make words 

Creative writing:    

Linked to the story 

HF words:         Good/ his 

Self-Organized Learning Environment (SOLE) 

Big question:  Varies as per students questions. 

   

 

Homework: 

English 

None 

Math: 

None 

Spelling List:  for, who, in, out 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Theme: Student’s Choice 

Grammar:            

End punctuation and capitalization 

Happy Planet:     Keep your hands to 

yourself. 

https://www.youtube.com/watch?v=ya4yyg9XiI4
https://www.youtube.com/watch?v=ya4yyg9XiI4
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 2019 مارس 14-10 الروضة األولى

 التربية اإلسالمّية
 سورة قريش السورة

 الرفق بالحيوان  الدرس

 نشيد الرفق بالحيوان النشيد

 الواجب
_____________ 

 ــــة العربيّـــةالّلغ

 العدد الشكل اللّون الدرس

حرفي الالم والميم  

 م ( -) ل 

 مراجعة مراجعة مراجعة  

ستكون الواجبات على منّصة ) أقرأ بالعربيّة ( بعد تزويد الطلبة باسم  - الواجب

 المستخدم وكلمة المرور.

ي تحتاج باإلضافة لبعض الواجبات الفرديّة التي تعّزز بعض النقاط الت - 

 إلى تطوير.

 م( -حرفي ل سوف يتم إرسال الكتاب لمتابعة أداء طفلكم في المنزل ) -

 مالحظة

إحضار وسيلة بسيطة أو أي شئ يبدأ بالحرف لتساعد الطالب على 

 استيعاب الحرف بطريقة مبسطة

* بإمكانكم التواصل مع معلّمة الماّدة للحصول على اسم المستخدم وكلمة 

 ابنتكم للدخول إلى منصة )أقرأ بالعربيّة(.\ة بابنكمالمرور الخاصّ 
 معلمة اللّـــغة العربيـــة : سندس شلبي           معلمة التربية اإلسالمية :شذا سعد الدين
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LINKING LEARNING TO LIFE 

2019 Mar.  10-14 KG1 

Islamic Education 
Sowrat Quraysh The Sura 

 Animal care The lesson 

Alrefeq blhayawan  The Anthem 

____________ Homework 

Arabic Language 

Numbers Shapes Color The lesson 

Review Review Review     Letter ( م -ل)    

- The Homework will be on a platform 

(Istartarabic) 

After providing the students with their user 

name and password. 

- Additionally, there will be some 
individual assignments that reinforce 
some points that need to be developed. 

- we will be sending the Arabic workbook 
for you to practice at home with your 
child. 

Homework 

* Bring anything that begins with letter ( م -ل  ) 

*you can also bring any of these items to share 

with classmates, starting with the letter ( م -ل )  

* You can communicate with the Arabic teacher to 

get your child's username and password to access 

the platform (Istartarabic). 

Notes 

Arabic Teacher: Sondos Shalabi       Islamic Teacher: Shatha Saad Al-Deen 
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LINKING LEARNING TO LIFE 

 2019  مــارس 14-10 الروضة الثانية

  التربية اإلسالمّية
 .)آية الكرسي( من سورة البقرة  السورة

 .األذان    الدرس

  ــــــــــــ الواجب

 الّلغــــة العربيّـــة

 درس السابقال درس األسبوع

 وأشكال الحرف لميم ا حرف

 الحرف مع الحركات قـراءة 

 راءة الحرف مع المدود الطويلة ـق
 

 للقراءة جــملــة 
ـر في ـمــــرح الـتَـّـم  م  ) تُـقـد 

ـاْلـ ة ــم  س   (ـْدر 
 

  في جـمـلة مالءإ

 هللا ربـي و مـحـمـد رسـولي 

 يوم األربعاء

 وأشكال الحرفم الالــ و ـافكـالــا ـحرف

 قـراءة الحرف مع الحركات 

 الحرف مع المدود الطويلة راءة ـق
 

 للقراءة جــملــة 
ــِعب  لـ  )   ـاك   بـلــكــلــوثر مــع اكــ و  لـم 

ــلـ  ثـُـم  ج   ـيكــوكـ    ـأ و رِسيلـكُ ى الــسا ع   ( ـكعـلــكاال ــك 
 

  في جـمـلة مالءإ

ر   ـض  ــ أح  ــغ   اِزيغ  ال ص    ـير ِغـــز 

 يوم األربعاء

ومراجعة  من صفحة الطالب(  أبـدأ العربّية منّصة ) ة واجبات متابعالرجاء  * الواجب
  قراءة الجمل السابقة وتشجيع الطالب على القراءة في البيت .

بمستوياتها العربية الرجاء تدريب الطالب على حل أوراق عمل منصة اللغة * 
 المختلفة لتعويد الطالب وآلخذ فكرة عن االختبارات القادمة .

 ( .16 ( + حرف الالم ) 63 لكاف )  واجب في حرف ا

 مالحظة

الرجاء متابعة ما تم أخذه في الصف مع الطالب في المنزل لثبيت المعلومة  *

بشكل أفضل ، إذ إن المتابعة في المنزل تثبت المعلومة ولتفادي تراكم المعلومات 

م على الطالب شاكرين ُحسن تعاونكم ، وحل الواجب المطلوب في وقتة لعدم تراك

 الصفحات على الطالب .

  12:40 – 1:10يمكنكم االلتقاء بمعلمة المادة كل يوم خميس من الساعة * 
لإلجابة عن استفساراتكم حول أداء أطفالكم وتطوير مهاراتهم، وتزويدكم بما 

 تحتاجونه حول اليوم الدراسي في قسم الروضة. 

          معلمة التربية اإلسالمية : شذا سعد الدين    معلمة اللّـــغة العربيـــة :  منى بن طريف
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LINKING LEARNING TO LIFE 

2019 Mar 10 –14 KG2 

Islamic Education 
Aya (AL Kursi) = Sura (Albaqara) The Sura 

Aladhan. The lesson 

 The Anthem .ـــــــــــــــــــــــــــــ  

 Homework .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Arabic Language 

The previous lesson Lesson of the week 

Harf al Kaaf ك + 
al’Laam ل 

Harf al Meem م  
 

-Please see a   videos and stories a letters AL 
meem  on a platform (I start),  
- Do homework page (63:ك)  +  (ل: 16 )  . 

Homework 

- Please follow the lesson with the student at home 

to keep the information better. 

- Every Thursday Parent Meet and Greet 12:40 – 

1:10. 

Notes 

Arabic Teacher: Mona Turki       Islamic Teacher: Shatha Saad Al-Deen 
 


