GREENWOOD INTERNATIONAL SCHOOL

مـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

LINKING LEARNING TO LIFE

KG 1 Weekly Plan - 28
17th -21st March 2019

27

10th –14th March 2019

Important Dates this week:
- 26
 Thursday, Weekly
21st March: Plan
King and
Queen Dress up Day
Come
the school
dressed 2019
as a king/queen.
1stto –5th
March

10th –14th Feb 201912:40 - 1:10 pm

Every Thursday: Parent Meet and Greet

استفساراتكم حول أداء وتطور مهارات
 لالجابة عن12:40
- 1:10 الساعة
يمكنكم اإللتقاء بمعلمة الصف كل خميس من
Weekly
Plan
- 12
.أطفالكم وتزويدكم بما تحتاجونه من تفاصيل حول اليوم الدراسي في قسم الروضة

25th – 29th Nov 2018

KG 1 Weekly Plan - 36
Theme of the Week: I move
13th
– 17th May 2018

Question of the Week: Do people get attracted to magnets?
Core vocabulary:
Quail, quill, quiet, quick, queen

Phoneme:
q
Number:
19

Sight word:
are
Morals and Etiquettes:
Visiting the sick.

Count:
0-20
Shape:
Octagon

Me and the World:
Camels

Color:
Gold

Science:
Magnets

Concept:
The number before and after
PE: Obstacle courses and parachute

Show and Tell:

Bring an object that starts with letter q for a small show
and tell activity in class.
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KG 2 Weekly Plan - 28
17th -21st March 2019

Important Dates this week:Weekly Plan - 26
 Thursday,3rd
21st –7th
March:March
Visit to 2019
Al Khor Park.
Come to the school dressed in your P.E uniform.

Plan - 25

24th –28th Feb 2019
12:40 - 1:10 pm

Every Thursday: Parent Meet and Greet

عن استفساراتكم حول أداء وتطور مهاراتWeekly
 لالجابة12:40 - 1:10
من الساعة
Plan
-خميس
24يمكنكم اإللتقاء بمعلمة الصف كل
الروضة قسم في الدراسي اليوم حول تفاصيل من تحتاجونه بما وتزويدكم أطفالكم

17th –21st Feb 2019

Weekly Plan - 22

Our Theme: Books - Classics

3rd –7thConcept:
Feb 2019
Represent/count/write 20 and

Letter:

beyond
Weekly Concept:
Plan -Addition
21 to 10

Ww

Word building:
Core vocabulary:

0-90/ Counting in 10’s
27th –31stCount:Jan
2019

Web, wig, watermelon, wagon

Number (s): 33, 34
20
Shape: cylinder

Creative writing: Tap with me

35

20th –24th
Jan 2019
Vocabulary: add, equal to, more

Grammar:

Weekly Color:
PlanRevise
- 19

Compound nouns
Group reading: -

Shape:

Word building:

Blend letters to make words
HF words: play , ask ,to
Creative writing:

Revision

13th –17th Jan 2019

Color:
Weekly Science:
Plan Energy
- Revision
18Light

6th –10thScience:
Jan 2019
Energy- Heat
Larva Lamp
Weekly K-Lab:
Plan
- 14
Story:

Linked
to Sun
the story
Song
: Mr.
https://www.youtube.com/watch?v=ya4yy
HF
words:
Have
g9XiI4

9th –13th Dec 2018
Jack and the beanstalk
Rhythmic
- Activites
Weekly PE:
Plan
- 13
PE:

Happy
Planet:Transportation
Keep your hands to
Happy Planet:
yourself.
2nd –

Wag your back and run
6th Dec 2018

Weekly Plan - 11

Spelling List: it ,hit,
the ,like
Self-Organized
Learning
Environment (SOLE)

Big question: Varies as per students questions.

18th – 22nd

Nov 2018

Spelling List: NA
Weekly
Plan - 9

4th Homework:
– 8th Nov 2018
English
None

WeeklyMath:
Plan - 8
None

28th Oct – 1st Nov 2018

Weekly Plan - 7
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الروضة األولى

التربية اإلسالميّة

السورة

سورة قريش

الدرس

آداب النوم

النشيد

هللا الخالق

الواجب

_____________

اللّغ ـ ـة العربيّـ ـة
الدرس

حرفي النون والهاء
( ن – هـ )

الواجب

مالحظة

17-21

مارس

2019

الل ّون

الشكل

العدد

ذهبي

ثماني

19

 ستكون الواجبات على منصّة ( أقرأ بالعربيّة ) بعد تزويد الطلبة باسمالمستخدم وكلمة المرور.
 باإلضافة لبعض الواجبات الفرديّة التي تع ّزز بعض النقاط التي تحتاجإلى تطوير.
 سوف يتم إرسال الكتاب لمتابعة أداء طفلكم في المنزل ( حرفي ن– هـ)إحضار وسيلة بسيطة أو أي شئ يبدأ بالحرف لتساعد الطالب على
استيعاب الحرف بطريقة مبسطة
* بإمكانكم التواصل مع معلّمة الما ّدة للحصول على اسم المستخدم وكلمة
المرور الخاصّة بابنكم\ابنتكم للدخول إلى منصة (أقرأ بالعربيّة).

معلمة اللّـــغة العربيـــة  :سندس شلبي

معلمة التربية اإلسالمية :شذا سعد الدين
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KG1

17-21

Mar.

2019

Islamic Education
The Sura
The lesson

Sowrat quraysh
Sleeping protocol

The Anthem ____________
Homework

____________

Arabic Language
The lesson

Color

Shapes

Letter )(ن – هـ

Gold

Octagon

Homework

Numbers

19
- 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.

Notes

* Bring anything that begins with letter ()ن – هـ
*you can also bring any of these items to share
with classmates, starting with the letter ( )ن – هـ
* You can communicate with the Arabic teacher to
get your child's username and password to access
the platform (Istartarabic).

Arabic Teacher: sondos shalabi

Islamic Teacher: Shatha Saad Al-Deen
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17-21

الروضة الثانية

التربية اإلسالميّة

السورة

سورة الشرح.

الدرس

األاذان .

الواجب

مــارس

2019

ــــــــــــ

اللّغ ـ ـة العربيّـ ـة

درس األسبوع

حرف النون مع الحركات والمدود وأشكال الحرف
 +تنوين الفتح
 +قراءة كلمات بحرف النون

الدرس السابق
حرف الميم وأشكال الحرف
قـراءة الحرف مع الحركات
قـراءة الحرف مع المدود الطويلة

جــملــة للقراءة
جــملــة للقراءة
( تـقـدم َمـــرح الـتــمـــر في الـــ َمــد َر َسة )
( نَـحـن نـ ِحـب الــت َعـاونَ و الــنّـظافة فِي ال َمـدر َسة)
إمالء في جـمـلة
إمالء في جـمـلة
هللا ربـي و مـحـمـد رسـولي
أصلي خـمـس صلوات في اليوم
يوم األربعاء
يوم األربعاء
الواجب * الرجاء متابعة واجبات منصّة ( أبـدأ العربيّة ) من صفحة الطالب ومراجعة قراءة
الجمل السابقة وتشجيع الطالب على القراءة في البيت .
* الرجاء تدريب الطالب على حل أوراق عمل منصة اللغة العربية بمستوياتها المختلفة
لتعويد الطالب وآلخ فررة عن اخأختبارات القادمة .
واجب في حرف الميم (  + ) 27مراجعة حررة الفتحة والضمة والرسرة ( 7
),17,18
* الرجاء متابعة ما تم أخذه في الصف مع الطالب في المنزل لثبيت المعلومة بشكل
أفضل  ،إاذ إن المتابعة في المنزل تثبت المعلومة ولتفادي تراكم المعلومات على الطالب
شاكرين حسن تعاونكم  ،وحل الواجب المطلوب في وقتة لعدم تراكم الصفحات على
مالحظة الطالب .
* يمكنكم االلتقاء بمعلمة المادة كل يوم خميس من الساعة  1:10 – 12:40لإلجابة
عن استفساراتكم حول أداء وتطوير مهارات أطفالكم وتزويدكم بما تحتاجونه حول اليوم
الدراسي في قسم الروضة.
معلمة اللّـــغة العربيـــة  :منى بن طريف
معلمة التربية اإلسالمية  :شذا سعد الدين
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KG2

17-21

Mar

2019

Islamic Education
The Sura

Sura (Al Sharah)

The lesson

Aladhan.

The Anthem ـــــــــــــــــــــــــــــ.
Homework

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.

Arabic Language
Lesson of the week

Harf al noon ن
Homework

Notes

The previous lesson

Harf al Meem م

-Please see a videos and stories a letters AL
noon on a platform (I start),
- Do homework page (27: )م+ (7. 17.18 ) .
- Please follow the lesson with the student at home
to keep the information better.
- Every Thursday Parent Meet and Greet 12:40 –
1:10.

Arabic Teacher: Mona Turki

Islamic Teacher: Shatha Saad Al-Deen

