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Grade 2 الصف
TERM 2

Science
العلوم

English
اللغة اإلنجليزية

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

2A
 لـول/ المعلمة
loul.alrotali@ese.gov.ae

2B, 2C, 2D
 ريم/ المعلمة
reemsalem341@gmail.c
om

2B ,2A
المعلمة فاطمة

Fatima.Husain@ese.gov.ae

•
•
•
•
•
•
•
•

Week 3

January 17-21

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Unit 5
Little red hen (story)
Unit 6 (My five senses)
Lesson 1+2
Lesson3
Lesson 4+5
Lesson 6
Lesson 7

Copy new vocabulary in your
English notebook:
(see/ hear/ smell /taste /touch)

Unit 5: on a farm
- Read and listen (story).
- Farm activates.
- The life cycle of a bean.
- Grow a bean plant.
- Little red hen (story).

•
•

Living things in Habitats
1. what is habitat
2. living thing use their habitats
3. living things in my habitats.

•
•
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Assessment االمتحانات

Spelling words next Thursday
(July, August, September,
October, November, December)

Write a sentence about
the life cycle of bean.
Grow a bean plant (choose
a plant and plant it).

Complete the activities
Online activities during the
class.

سيتم إرسال األنشطة المطلوبة من الطالب
LMS على الـ

LIVEWORKSHEETS

االثنـين

حل صفحة كتاب النشاط 16

االثنـين

األربعاء حل صفحة كتاب النشاط 19

األربعاء أعرف لغتك  -ظرف الزمان والمكان .

الخمي
س

حل صفحة كتاب النشاط 21

الخمي
س

تعزيز مهارة ظرف الزمان والمكان.
 +قراءة من نهلة وناهل .

الجمعة

أداء مهمة نهلة وناهل

الجمعة

أداء مهمة نهلة وناهل .

حل صفحة كتاب النشاط 16

االثنـين

النص التطبيقي  -الفنان الصغير .

األربعاء حل صفحة كتاب النشاط 19

األربعاء أعرف لغتك  -ظرف الزمان والمكان .

الخمي
س

حل صفحة كتاب النشاط 21

تعزيز مهارة ظرف الزمان والمكان+.
قراءة من نهلة وناهل .

الجمعة

أداء مهمة نهلة وناهل

الجمعة

Page 2 of 4

أداء مهمة نهلة وناهل .

abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

المعلمة بدرية ()2D ,2C
badreya.saleh@ese.gov.a
e

Arabic
اللغة العربية

الثالثـاء حل صفحة كتاب النشاط 17

مفردات النص المرادف -أفكارك تغير
الثالثـاء
العالم.

المعلمة عبير ()2B ,2A

Arabic
اللغة العربية

الثالثـاء حل صفحة كتاب النشاط 17

الخمي
س

Fatima.Alnaqabi@ese.gov.
ae

النص التطبيقي  -الفنان الصغير .

مفردات النص المرادف -أفكارك تغير
الثالثـاء
العالم.

االثنـين

المعلمة  /فاطمة

Math
الرياضيات

Test #1 in Thursday 20/1/2022
From Lesson 6-1 page 202 to
lesson 6-4 page 216

Solve all activities in the
LMS and Matific.

•

Students will learn:
• Lesson 6-8: Relate Addition to
Subtraction.
• Lesson 6-9: Solve One-Step
Problems Using Subtraction
• Lesson 6-10: Solve Two-Step
Problems Using Subtraction
• Lesson 7-1: Measure Length
with Inches.

huda.aljabry@ese.gov.ae

Scienc
 eالعلوم

PLANTS DEPENDS ON
ANIMALS

•

2D ,2C
المعلمة هـدى

مجتمعي وأسرتي الكبيرة ص  126إلى ص 130

•

نتعرف على الكلمات الجديدة وحل أنشطة
الكتاب  131إلى ص 135
ويتم حل األنشطة عبر التيميز مع
المعلمة في الحصة

مجتمعي وأسرتي الكبيرة ص  126الى ص 130

•

•

Islamic
التربية اإلسالمية

•

نتعرف على الكلمات الجديدة وحل أنشطة
الكتاب  131إلى ص 135
ويتم حل األنشطة عبر التيميز مع
المعلمة في الحصة

•

المعلمة عبير ((2A, 2B
abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

المعلمة بدرية ((2C, 2D

درس النغمة الصوتية "ال" مع أنشودة السلم
الموسيقي.

تحضير درجات السلّم الموسيقي.

badreya.saleh@ese.gov.
ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

•

تسميع سورة الشمس وحديث التناجي
وإرسال التسميع عبر منصة LMS
حل األنشطة المتعلقة بالدروس على
منصة LMS

•

اإليمان بالرسل عليهم السالم (قصة
النبي إبراهيم  -وقصة النبي نوح
عليهما السالم .

المعلمة ناصرة
Nasera.alkatheeri@e
se.gov.ae

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

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 simple time with 点
- Can tell complex time with 点分
半
- Can write characters 上中下

•
•

Kicking on the ground

•

”Review “点，分，半
Learn “早上，上午，下午，中
”午，晚上
Characters 上中下

•
•

•

- Video of telling the time and
different period of a day
- Characters writing 上中下
تنمية قدرة الطالب على التحليل والتذوق من خالل
تعريفهم على فنون العالم القديم بما في ذلك الفنون
المصرية القديمة وفنون السومريين والشوريين
وفنون المايا واألزتك اإلنكا وفن الكتابة في الصين
والجزيرة العربية وفنون الهند مع فهم دالالت
الرموز الفنية األلوان لدى كل من تلك الفنون.
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•

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

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

فنون بصرية Virtual Art

أنا معهم 1

جيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae

 Synchronous Lesson on MS
Teams Unit 2: (Robots and
Sensors).
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666

▪ Discuss the importance of robots
in todays’ world.
▪ Examine how input is processed
to produce an output.
▪ Identify how simple robots
function to perform tasks.

Complete activities on Activity
Book (Unit2): (Press Here)
▪
▪
▪

 Asynchronous Lesson on LMS
(Self Learning) on Friday:
▪ Complete all Lesson activities on
Activity Book and share it on
LMS.
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Activity 1 (Page 18).
Activity 2 (Page 19 and 20).
Activity 3 (Page 21, 22 and
23).

