
                   GREENWOOD INTERNATIONAL SCHOOLمـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

 
LINKING LEARNING TO LIFE 

 

 

 

KG 1 Weekly Plan - 34 

28th April -2nd May 2019 

Weekly Plan - 32 

14th -18th April 2019 

Weekly Plan - 32 

24th -28th  March 2019 

Weekly Plan - - 28 

17th -21st  March 2019 

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, 2nd May: Trip Day. 
Come to the school dressed in PE 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

 

 

 

Number:    

Revision 

 
 

 
 

Sight word:  

yes 

 

 

 
 

 
 

Count:        

0-50 

 
 Shape:       

Octagon 

 
Color:          

Revision 
 

Theme of the Week: Giants 

 

PE:  Group games 

Question of the Week:  Can plants grow in the dark? 

Phoneme:     

y 

 

 

 

 

Core vocabulary: 

Yoyo, yatch, yoghurt 

Me and the World:  

Giant flowers 

 

Morals and Etiquettes:      

Tell the truth 

Show and Tell:   Bring along a yoyo from home for a small show and tell 

activity in class. 

Science:  

Parts of the plant 

 

Concept:   

Revision 
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KG 2 Weekly Plan - 34 

28th April -2nd May 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, 2nd May: Casual Day. 
Come to the school dressed in a casual outfit. 

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

 مهارات وتطور أداء لحو 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):  40/41 

35 

 

Concept:   Before and After 

Vocabulary:   before, between, after 
 

 

 
Shape:       Revision 

Color:        Revision 

Science:      Different plants  

Story:       

             Whoever you are  

PE:         

             Practice for graduation 

Letter:     Uu 

 

Core vocabulary:    

Up, umbrella, uncle  

Word building:     

Blend letters to make words 

Creative writing:    

Linked to the story 

HF words:         Revision 

Self-Organized Learning Environment (SOLE) 

Big question:  Varies as per students questions. 

   

 

Homework: 

English 

None 

Math: 

None 

Spelling List:  NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Theme: All around the world –Food and clothes 

Grammar:            

Sentence structure and punctuation 

Happy Planet:     Respecting plants 

and nature 

https://www.youtube.com/watch?v=ya4yyg9XiI4
https://www.youtube.com/watch?v=ya4yyg9XiI4
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 2019 يوأبريل /ما 2/5-28/4 الروضة األولى

 التربية اإلسالمّية
 سورة الفلق السورة

 الصوم ) شهر رمضان ( الدرس

 _____________ النشيد

 الواجب
_____________ 

 الّلغــــة العربيّـــة

 العدد الشكل اللّون الدرس

مراجعة الحروف 
 )قراءة ، كتابة كلمات، االسم( 

 مراجعة مراجعة مراجعة  

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

 المستخدم وكلمة المرور.

لتي تعّزز بعض النقاط التي تحتاج باإلضافة لبعض الواجبات الفرديّة ا - 

 إلى تطوير.

سوف يتم إرسال الكتاب لمتابعة أداء طفلكم في المنزل ) الواجب اكتب  -

 كلمات تتكون من حرفين أو ثالثة على ورقة( 3اسمك على ورقة ، اكتب 

 مالحظة

إحضار وسيلة بسيطة أو أي شئ للحروف لتساعد الطالب على االستيعاب 

 بطريقة مبسطة

بإمكانكم التواصل مع معلّمة الماّدة للحصول على اسم المستخدم وكلمة  *

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

2019 April/May    28/4-2/5 KG1 

Islamic Education 
Sowrat al falaq The Sura 

Fasting ( Ramadan ) The lesson 

____________  The Anthem 

____________ Homework 

Arabic Language 

Numbers Shapes Color The lesson 

Review Review  Review  Review 

Letters 

- 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 
(practice your child to write her/his name and 
write three word you know it). 

Homework 

* Bring anything that begins with any letter. 

* 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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 2019 أبريل /مايو 2/5-28/4 الروضة الثانية
 

  التربية اإلسالمّية
 .سورة الـقـدر السورة

 .درس الـصـوم ) شهر رمضان المبارك ( الدرس

  ــــــــــــ الواجب

 

 الّلغــــة العربيّـــة

 درس السابقال درس األسبوع

 درس التركيب   +مراجعـة التحليل 

 ) هي ، هو ( + (مراجعة ) هذه ، هذا  +

 أوراق عمل مراجعة صفية لـما تم أخذه من قبل 

 للقراءة  ةجــمل

 هَـِذِه البنُت نظيفةٌ ... هَذا الولُد نظيٌف  

 هــي َذكيةٌ .... هـــو َذكٌي   

 ال التعريف  +مراجعة الحركات 

 + التحليل  ياء لا مراجعة حرف

 التفريق بين هذه وهذا .+ 

 للقراءة  ةجــمل

ُب َمْدَرَستِي، َمْدَرَستي َجميلَةٌ ،أَْذهَُب أُحِ  

 إلَى الَمْكتَبِة،أَْقَرأُ القَِصَص.

إذ إنها تشجع الطالب على القراءة  من صفحة الطالب(  العربّيةبأبـدأ  منّصة )متابعة الرجاء  * الواجب
  وتدريبه على اإلستماع والمحادثة باللغة العربية الفصحى.

وتدريب الطالب على حّل أوراق العمل  ( العربّيةبأبـدأ وب على منصة )الرجاء متابعة المطل* 
 الموجودة عليها بمستوياتها المختلفة لتعويد الطالب وآلخذ فكرة عن االختبارات القادمة.

  .( 23، 22 توصيل)  +  (21 ، 20صفحة تلوين  واجب مراجعات عامة )

 مالحظة
) أنا ، هذه ، هذا ، هي ، هو ( وكتابتها على  الرجاء تحضير جمل بسيطة بخط الطالب عن *

ورقة ُمسطره بخط جميل ومرتب ) على السطر ( ومساعدته لقراءتها أمام أصدقائه في الصف 

 . 
  

          معلّ مة التربية اإلسالميّ ة:  شذا سعد الدين    معلّ مة اللّـغة العربيـة:  منى بن طريف   
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2019 April/May    28\4 – 2\5 KG2 

Islamic Education 
Sura (Al kadeer) The Sura 

Ramadan. The lesson 

 The Anthem .ـــــــــــــــــــــــــــــ  

 Homework .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

Arabic Language 

The previous lesson Lesson of the week 

Hatdehe for girl)هذه( 

Hatha)هذا( for boy  

Revision 
Revision 

-Please see a   videos and stories a letters  on a platform  
(I start). 

- Do homework page (color 20, 21) + (match 22, 23). 

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 
 


