
  

 

 

Grade 2 Summer Holiday Homework  

Thank you for all your support this year.  

Please see below for Holiday homework 

tasks.  

 
Moral Education 

At the end of the moral education book, there 

are some activities for you to do with your 
daughter at home over the holiday. Please 

complete the home activities and we will give 

certificates for good examples of work!  

 
Reading: 

Make sure you fill in your reading passports 
over the holidays to show your teacher how 

many books you have read. The template will 

be posted on Class Dojo for you to print off.  

 

Writing: 

Maintain a journal and not down your daily 

activity. Write about the places you visit, 
describe the people you meet, the food you eat. 

You can bring this back on your first day to 

school and share your holiday events with the 
whole class. 

 

Math:  

Keep on top of your mental math skills, practice 
number bonding, multiplication tables every 

day. Here are some websites to help you, 

Times Table speed test -  
https://www.timestables.com/speed-test/ 

Mental Math Games –  

https://www.topmarks.co.uk/maths-games 
 

Have a great summer and please remind your 

daughter to keep read EVERY DAY!  
 

Kind Regards,  

Grade 2 Team 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
لية خالل العطلة الصيفية للصف الثان   الواجبات المن  

. يرجى االطالع  نشكر لكم دعمكم الدائم ي هذا العام الدراسي
 
ف

لية خالل العطلة الصيفية.  عىل أدناه  الواجبات المن  

بية األخالقية  النر

بية االخالقية هناك بعض األنشطة إلنجازها مع  ي نهاية كتاب النر
 
ف

لية و  ل خالل العطلة. يرجى إتمام األنشطة المن   ي المن  
 
ابنتكم ف

ة. شهادات تقدير لألعمال ال نمنحسوف   ممن  

 القراءة: 

ي معلمتك تأكدوا من ملء جوازات سفر القراءة خالل العطلة  لنر

ي قمت بقراءتها. سوف نرسل النموذ 
ج عىل عدد القصص التر

 . كالس دوجو لتقوموا بطباعته

 الكتابة: 

ي تقومي  واظبة عىل كتابة األنشطة اليوميةالم
حول األماكن التر

و الطعام الذي يزيارتها، وصف األشخاص الذين تقابليهم، 

ي أول يوم دراسي و 
تتناولينه. بإمكانك إحضار هذه المذكرات ف 

ي الفصل. 
 مشاركة األحداث خالل العطلة الصيفية مع زميالتك ف 

 الرياضيات: 

ي عىل ترابط االعداد راجعي مهارات الرياضيات ا و  لذهنية، تدربى

ونية لمساعدتك.  ب يوميا. أدناه بعض المواقع االلكنر  جداول الض 

ب رسعة اإلجابة عن اختبار   –جدول الض 

/test-https://www.timestables.com/speed 

  –ألعاب الرياضيات الذهنية 

games-https://www.topmarks.co.uk/maths 

 

 نتمت  لكم عطلة صيفية ممتعة، يرجى تذكن  ابنتكم بالقراءة يوميا. 

 أطيب التحيات،

ي 
 معلمات الصف الثاب 

https://www.timestables.com/speed-test/
https://www.topmarks.co.uk/maths-games/7-11-years/times-tables
https://www.timestables.com/speed-test/
https://www.topmarks.co.uk/maths-games/7-11-years/times-tables


 
 

واجبات العطلة الصيفية                                                        للبنات – الدولية ليوا مدرسة 

  للصف الثا
 ن 

 

      
  واجب اللغة العربية: 

  
ها قد مضت األيام متوالية رسيعة حصدنا خالل ساعاتها أجمل المعارف وقطفنا ف 

. أيامها أنفع العلوم ، نتمن  لكن عطلة سعيدة وممتعة   

**   برنامج أقرأ بالعربيةعليكن قراءة القصص اآلتية 
ف   :  

 . ليىل تأكل طعامها .                        * ليىل تقلد األصوات* 

 . عندما أشعر بالحزن .                      * السحاب*

ة وأخوها الصغير * ة األمير  .                              * أمير
ً
  جدا

 . قط شق 

 

بية اإلسالمية:    واجب الي 
 

، الشمس سورةالتدرب عىل تالوة وحفظ:  القدر، الماعون ، التير   

 

 


