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Grade 2 الصف
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية

loul.alrotali@ese.gov.ae

January 10-14

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

2A
 لـول/ المعلمة

Week 2

•
•
•
•
•
•

Unit 5
Lesson 6+7
Lesson 8+9
Lesson 10+11
Lesson 12+13
Lesson 14

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Copy the new words in your English
note book:
(tractor, feeding, collecting, planting,
picking, farm, farmer).

Spelling words:
(January, February, March, April,
May, June).

Science
العلوم

English
اللغة اإلنجليزية

Use the new words to write a
sentence for each word.

2B, 2C, 2D
 ريم/ المعلمة

-

2A, 2B
المعلمة فاطمة

Lesson 2 (plants depend on
animals)
- How do animals help plants?
- How seeds travel?

reemsalem341@gmail.com

Fatima.Husain@ese.gov.ae

On the farm
What can you find on a farm?
Animals in the farm
Life cycle of a chicken
Sounds of farm animals

•
•
•
•
•
•
•
•

Tractor
Farm
Farmer
Field
Feed
Planting
Picking
Collecting

•
•

Activities at class
Answering the questions
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•

الثالثـاء

الفهم واالستيعاب -قصة بال قبعة

األربعاء

عناصر قصة بال قبعة

الخميس

قراءة المجموعات -قراءة من نهلة
وناهل
التعلم الذاتي -مهمة قصة نهلة وناهل
الوحدة الرابعة -مفردات قصة بال قبعة

االثنـين

حل صفحة  10من كتاب النشاط

الثالثـاء

حل صفحة  12من كتاب النشاط

األربعاء

االستعداد لقراءة المجموعات

الخميس

االستعداد لقراءة المجموعات

الجمعة

االنتهاء من مهمة LMS 10درجات

الجمعة

حل صفحة  10من كتاب النشاط

االثنـين

االثنـين

األربعاء

االستعداد لقراءة المجموعات

الخميس

االستعداد لقراءة المجموعات

الجمعة

 -االنتهاء من مهمة LMS 10درجات

•

•

•
•

•
•

الثالثـاء

الفهم واالستيعاب -قصة بال قبعة

األربعاء

عناصر قصة بال قبعة

الخميس

قراءة المجموعات -قراءة من نهلة
وناهل

الجمعة

حفظ الحديث الشريف
تسميع سورة الشمس (وإرفاق التسميع
على منصة التعلم الذكي .)LMS
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•
•

abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

المعلمة بدرية ((2C, 2D
badreya.saleh@ese.gov.ae

التعلم الذاتي -مهمة قصة نهلة وناهل
الوحدة الرابعة  -الحديث الشريف:
(ال يتناجى رجالن دون اآلخر)
شرح الحديث .

المعلمة ناصرة
Nasera.alkatheeri@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

حل األنشطة المتعلقة بالدرس
على منصة LMS

•

سيتم تزويدكم بصفحات االنشطة
ألكترونيا ً لحل الواجبات .
سيتم تزويدكم بالقطع التي سيتدرب
على قراءتها الطالب في الخطة
التفصيلية .
ضرورة االنتهاء من مهمة قصة نهلة
وناهل ) 10درجات(

المعلمة عبير ((2A, 2B

Arabic
اللغة العربية

الثالثـاء

حل صفحة  12من كتاب النشاط

•

سيتم تزويدكم بصفحات األنشطة
إلكترونيا ً لحل الواجبات .
سيتم تزويدكم بالقطع التي سيتدرب
على قراءتها الطالب في الخطة
التفصيلية .
ضرورة االنتهاء من مهمة قصة نهلة
وناهل ) 10درجات(

Arabic
اللغة العربية

االثنـين

الوحدة الرابعة -مفردات قصة بال قبعة

المعلمة  /فاطمة
Fatima.Alnaqabi@ese.gov.ae

Math
الرياضيات

Solve diagnostic Test in the
LMS.
Solve all Activities in the LMS
and Matific.

•

Students will learn:
• 6-4: Represent 2-Digit
Subtraction with Regrouping.
• 6-5: Use a Number Line to
Subtract.
• 6-6: Decompose Numbers to
Subtract.
• 6-7: Adjust Numbers to Subtract

huda.aljabry@ese.gov.ae

Science
العلوم

QUIZIZZ
LIVEWORKSHEETS

WHAT PLANTS NEED

•

2C, 2D
المعلمة هـدى

حل أنشطة ص 124 121
مشاركة المعلمة في حل التدريبات
من خالل منصة التيمز
مالحظة  :تم إرسال الكتب اكترونيا

درس التربية األخالقية  :حياتنا باالختالف أجمل
ص  114إلى ص 120

تحضير آلة بيانو إفتراضية عن طريق
التطبيق.

abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

المعلمة بدرية ((2C, 2D

badreya.saleh@ese.gov.
ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

•

حل أنشطة ص 124 121
مشاركة المعلمة في حل التدريبات
من خالل منصة التيمز

درس التربية األخالقية  :حياتنا باالختالف أجمل
ص  114إلى ص 120

المعلمة عبير ((2A, 2B

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

درس حول الميزان الموسيقي( .حصتان)

bechir.gharbi@ese.gov.ae
The lesson is on the LMS
Please watch and answer the
questions.
Encourage students to wear sports
uniforms and open the camera during
the live session
- Can tell different time in a day
- Can write characters 上，中，下

- Time worksheet
- Video of time telling
- Character writing

Dribbling a ball

•

Time nouns: 点，分，上午，中
午，下午
Learn how to say time: 现在···点
Characters: 上，中，下

•

ناتج التعلم
أن يعيد إنتاج عمل فني مصري قديم أو آشوري
مع اإلشارة إلى السمات الفنية التي تميزه
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الدرس األول
أنا معهم )1( -
االطالع على مرفقات الدرس
من خالل منصة التعلم الذكي LMS

•
•

التربية الرياضية PE
المعلمة سماح
samah.moursy@ese.gov.ae

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

فنون بصرية Virtual Art
جيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae

 Synchronous Lesson on MS
Teams:
(Visuals).

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666

▪ Identify the importance of
visual communication when
conveying ideas and
information.
▪ Identify a range of visual
communication tools,
techniques, and technology.

 Complete activities on Activity
Book (Unit1): (Press Here)
▪
▪
▪

 Asynchronous Lesson on LMS
(Self Learning) on Friday:
▪ Complete all (Visuals)
activities on Activity Book and
share it on LMS.
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Activity 4 (Page 12)
Activity 5 (Page 13)
Activity 6 (Page 14)

يرجى استعراض نتائج الطلبة عبر بوابة الطالب وذلك عن طريق التسجيل بحساب الطالب/ة
https://studentportal.moe.gov.ae/
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