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Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Elite Stream الصف السادس – مسار النخبة
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECT الـمـادة

January 17- 21

OBJECTIVES أهداف و مخرجات التعلم
•

Listening: Listen and identify specific
information of how animals use sand

•

Reading: Reading and scanning
informational texts about beaches
around the world.

Ms. Kaypris
kaypris.evans@ese.gov.ae

Week 3

•

Speaking: Participate in formal and
informal conversations

•

Writing: Write short descriptive
paragraphs about sand sports

Homework الواجبات المنزلية

•
•
•

English Coursebook- Unit 5
LMS Activity
MyON Reading Tasks

Assessment االمتحانات

Quiz on LMS

Math
الرياضيات

Weekly Continuous Assessment
Ms. Gary
gary.vevers@ese.gov.ae

•
•

M5L5 – Factors and Multiples
M5L6 – Use the Distributive Property

Homework worksheets given by teacher
// 20 MINUTES OF ALEKS PER DAY

M5L3 – Write Algebraic
Expressions
M5L4 – Evaluate Algebraic
Expressions
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Science
عـلـوم
Arabic

اللغة
العـربية

ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

Islamic

التربية
اإلسالمية

Ms. Alia
alia.khraishah@ese.gov.ae

المعلمة دالل
dalal.alhajeri@ese.gov.ae

Thermal Energy Transfers
• explore how energy moves when objects
•

المعلمة رانية

Social Studies + ME

التصميم والتكنولوجيا

Design &
Technology

المعلمة أماني

6E المعلمة مجد
majd.alashouri@ese.gov.ae

6F المعلمة نوال

•

Will posted in LMS

https://quizizz.com/join?gc=2802
5513 for practicing

درس أخالق كريمة

LMS حل االنشطة في

درس اإلدغام

حل أنشطة الكتاب

 جمهورية الهند:2 تابع الدرس
 جمهورية الصين الشعبية: 3 الدرس

االجتماعيات والتربية األخالقية
amany.alkindi@ese.gov.ae

are at different temperatures.
develop and use models to enhance their
understanding of this process.

Monday weekly pop quiz – state
of matter

o
o

Student will Construct a simple series
electrical circuit and calculate the
equivalent resistance of a simple circuit.

حل انشطة الكتاب

MS Activities
Self-Learning PowerPoint and
interactive Activity

nawal.aldhanhani@ese.gov.ae

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جيهان

Music
تربية موسيقية

Drama
مسرح

gehan.elhawy@moe.gov.ae
faten.koussa@moe.gov.ae

المعلم محمود صابر

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

)المعلم هاني (بنين

hany.yahia@ese.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

إرفاق اللوحة الفنية للدرس السابق على برنامج
 حتى يتم تقييم العمل الفني للطالبLMS

درس اللقطة

تطوير المهارات الحركية والذهنية
التعرف على الخطوط والمسافات
على المدرج الموسيقي
 المسافات الصوتية:الدرس األول
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-

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

املوضوع :تنفيذ برنامج الدعم األكاديمي للعام الدراس ي
2022-2021
ً
انطالقا من حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم املدرس ي
على االهتمام بتحقيق األهداف التعليمية ورفع
املستوي األكاديمي للطلبة وتعويض الفاقد التعليمي،
ُينفذ قطاع العمليات الـمدرسية  - 2برنامج الدعم
األكاديمي في الـمواد األساسية لطلبة الحلقة الثانية
والحلقة الثالثة "من الصف الخامس وحتى الصف
الثاني عشر" خالل العام الدراس ي  .2022/2021مع
العلم أن دوام الط ـلبة في البرنامج سيكون في الفترة
الـمسائية وفق آليات محددة ويستمرحتى نهاية
الفصل الدراس ي.
للراغبين في التسجيل في برنامج الدعم األكاديمي:
https://bit.ly/assp-t2-std
وتفضلوا بقبول فائق الشكروالتقدير،،
مدرسة ياس  -مشتركة
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التربية الرياضية

SELF LEARNING IN LMS
EXIT CARD

ATHLETICS
-SHOT PUTUnderstand the correct shot-put grip
and delivery

)Ms. Rabab (Girls

Physical & Health
Education

LMS TASKS

ATHLETICS
-SPRINTINGUnderstand the correct sprinting technique

)Mr. Brian (Boys
Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

