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Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 4 الصف
TERM 2

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

Islamic
التربية اإلسالمية

Arabic
اللغة العربية

•

Science
العلوم
•

Math
الرياضيات

 نادية/ المعلمة
4A,4B,4C
nadeya.almarzouqi@moe.gov.ae

Week 2

•
•
•
•

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

 ابتهال/ المعلمة
4D
ebtehal.alademi@ese.gov.ae

المعلمة هدى
huda.aljabry@ese.gov.ae

UNIT 2
USING ENERGY

المعلمة منيرة

 أطلق العنان ألفكاري: الوحدة الرابعة
معطفي القرمزي

•
•

 أطلق العنان ألفكاري: الوحدة الرابعة
 كفى بالمرء اثما ً أن يحدث: الحديث الشريف
بكل ما سمع

•
•

المعلمة حنان
hanan.alameri@ese.gov.ae

Assessment
االمتحانات

Estimate Quotients
Find Equal Shares
Understand Partial Quotients
Divide 4-Digit Dividends by 1-Digit
Divisors

Unit 7:
• Estimate Quotients
• Find Equal Shares
• Understand Partial Quotients
• Divide 4-Digit Dividends by 1-Digit
Divisors

moneirah.alqaydi@ese.gov.ae

January 10-14

QUIZIZZ
LIVEWORKSHEETS

Page 1 of 4

LMS حل األنشطة اإلثرائية في منصة التعلم الذكي

الرجاء حث الطالب وتشجيعه على
القراءة بشكل يومي

البحث في االنترنيت عن إرشادات و أحاديث
آلداب الحديث

حفظ سورة الفلق

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

المعلمة سلوى

salwa-am.alali@ese.gov.ae

االقتصاد(العرض والطلب: الوحدة الرابعة

حل أسالة التقويم

English
اللغة اإلنجليزية

Students will learn
Grade 4A/B/C- BTS Book
Unit 6- Dinosaurs
• Vocabulary words
• Timeline of Dinosaurs
• Use of English- Simile
• Listen and respond to information
• Dinosaur poem
Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

Music التربية الموسيقية
المعلم بشير

Review materials on LMS!!

Grade 4D- Access Book
Students will learn
Unit 5- Dinosaurs
• Describing dinosaurs
• Vocabulary words
• Read and respond to information
• A poem about dinosaurs
• Language focus -was /years ago
• Answer and ask questions

.) ( حـصّتان.الراست
ّ درس حـول مقام

bechir.gharbi@ese.gov.ae
Virtual Art فنون بصرية
جيهان

gehan.elhawy@ese.gov.ae

الدرس األول
سيادة النقطة
االطالع على مرفقات الدرس
LMS من خالل منصة التعلم الذكي
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ناتج التعلم
أن يعاين العالقة بين المشاعر واآلراء العلمية

مشروع بيد الطالب عن درس
العرض والطلب ووضعها في
 بوابة التعلم الذكيlmsال

Unit 2 – Design of robots
• LO: Examine basic concepts of motion
•
•
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae

•
•
•
•
•
•

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

and force
Compare and contrast machines and
robots.
Identify simple machines and their
uses
Explain the gear system.
Describe the parts that make robots
and machines work.
Identify different types of energy
sources
Examine the different types of gears
and their uses.
Compare and contrast machines and
robots.
Design a robot using simple shapes

− Dribbling- changing direction
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Activities 1 to 6 in the activity book
Pg(3-10).

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

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