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Parents Weekly Newsletter
Grade 4 الصف
TERM 2

•
•
•
•
•

•

Math
الرياضيات

Arabic
اللغة العربية

Science
العلوم

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

المعلمة هدى
huda.aljabry@ese.gov.ae

المعلمة منيرة
moneirah.alqaydi@ese.gov.ae

January 17- 21

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

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

Week 3

Unit 7:
•
•
•
•

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Make Sense of Remainders
Solve Mutli-Step Problems Using Division
Long Division Review
Equivalent Fractions
Generate Equivalent Fractions using
Models

Pages (241-242-243)

Assessment
االمتحانات
Test 1
Long Division with
Remainders
On Friday 21/1/2022

Divide 4-Digit Dividends by 1-Digit Divisors
Understand remainders
Make of a remainder
Solve multi step problem using division

LIVEWORKSHEETS

USING ENERGY (TYPE OF ENERGY)

 أطلق العنان ألفكاري:الوحدة الرابعة
األزياء حول العالم
أقسام الفعل

•
•
•
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19+ 16 + 15 + 10 + 8 حل ص
في كتاب النشاط

الرجاء حث الطالب وتشجيعه على
القراءة بشكل يومي

Islamic
التربية اإلسالمية
Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

English
اللغة اإلنجليزية

المعلمة حنان
hanan.alameri@ese.gov.ae

المعلمة سلوى

salwa-am.alali@ese.gov.ae

 أطلق العنان ألفكاري: الوحدة الرابعة
 التواضع: القيم اإلسالمية

•
•

 التربية الوطنية (تراثنا العريق:)الوحدة الرابعة

Grade 4-C – BTS Book
Students will learn:
Unit 7- Puzzles and codes
• Describe and compare objects
• Read and write secret code messages.
• Use clues to solve problems.
• Read and respond to information.
Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

Music التربية الموسيقية
المعلم بشير

Grade 4D- Access Book
Students will learn:
Unit 6- Big and small animals
• Review adjectives
• Practice vocabulary
• Review ordinal numbers
• Superlatives
• Key language – Because

حفظ حديث كفى بالمرء اثما ُ أن يحدث بكل ما سمع

 يبحث عن أهمية التواضع: الواجب

136واجب ص

تشجيع الطالب على القراءة و
الكتابة وخاصة اذا كان لدى الطالب
ضعف في القراءة و الكتابة

لوحة بيد الطالب عن اهمية التراث

Project Time- Due 1st week back to
school building!!
1. Create a poster about your
favorite dinosaur.
2. Use key vocabulary from
the lessons.
3. Write sentences using
adjectives.
4. Give your dinosaur a name.

.درس حول المؤثّرات الصّوتية

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

ناتج التعلم
أن يعاين العالقة بين المشاعر واآلراء العلمية

سيادة النقطة

gehan.elhawy@ese.gov.ae
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يركز منهاج الصف الرابع على
المدرسة التجريدية وتأثرها بمفاهيم
االختزال في الفنون المصرية
القديمة األفريقية و اإلسالمية

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae

PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

samah.moursy@ese.gov.ae

Unit 2 – Design of Robots
Build mechanical structures with moving
parts using construction sets.

Passing- short distances
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In class activities
Activity 9 to 11 in the activity
book
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

