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Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Mainstream الصف السادس – المسار العام
TERM 2
SUBJECTالـمـادة

Week 3

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

January 17- 21
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

➢ Use a range of basic language
structures when speaking or writing.

English
اللغة اإلنجليزية

➢ Listen and identify some details in
simple texts on familiar topics.

6A
Ms. Ghada
ghada.abdouelwesif@ese.go
v.ae

➢ Read and understand the overall
meaning of simple texts on familiar
topics.
➢ Key Words
− ice, weather, exploration,
temperature, degree
− desert, route, map, exploration, tent,
dangerous, insect
− compass, map, food, light clothes,
insect repellent, tent, video camera
− blog, river, crocodile, egg, dangerous,
exploration
− spend, crowd, surprised, explained,
unusual
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☺ Lessons on ALEF
☺ Reading on MYON
☺ Learner’ s Book +
Activity Book
☺ Unit 6 –Lessons 7-10

☺ Writing Task 1 on LMs

English
اللغة اإلنجليزية

•

Grammar: Using simple past questions
and pronouns

•

Speaking and listening: to listen to
specific info and and express an
opinion.

6B & 6D
Ms. Marie
marie.blackwatson@ese.gov.ae

•
•

Math
الرياضيات

English
اللغة اإلنجليزية

•

•

Listening: Listen and identify specific
information about past and present
explorers.

•

Reading: Read a blog post about an
expeditions and young explorers.

•

Speaking: Express and discuss own
ideas about eating habits around the
world

•

Writing: Write a blog post about
space exploration.

6C
Ms. Kaypris
kaypris.evans@ese.gov.ae

6A
Mr. Jamal
jamal.yaseen@ese.gov.ae

Reading and Writing: to practice
reading to understand text
To extract information while listening
and reading
To write question sentences using
‘how many, what, which and did’

•
•

Alef Lessons
Activity Book

•
•
•

Alef Lessons
Activity Book
MyOn Reading Task

Chapter 5:
• Lesson 7: Graph on the coordinate
plane + Review chapter 5.
Chapter 6:
• Lesson 1: powers and exponents
• Lesson 2: Numerical expressions
• Lesson 3: Variables and expressions
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•

Alef lesson123-130

Quizzes
Lesson related tasks

LMS Quiz

Assessment 1 (quiz 1)
(Chapter 5): Lesson 1 to lesson 5
ON Wednesday (19/1/2022)
on LMS.

6B
Mr. Ashraf

Arabic
اللغة العـربية

Math
الرياضيات

Science
العلوم

ashraf.sharafeldin@moe.gov.ae

Ms. Khawla
khawla.alnakhbi@moe.gov.ae

Ms. Ebtehal
(6C, 6D)
Ebtehal.Alademi@ese.gov.ae

−
−
−
−

Chapter 6:
Lesson 1: powers and exponents
Lesson 2: Numerical expressions
Lesson 3: Variables and expressions

Chapter 6: lesson 3
• Simple machines
• Complex machines
Chapter 5:
• Lesson 7: Graph on the coordinate
plane + Review chapter 5.
Chapter 6:
• Lesson 1: powers and exponents
• Lesson 2: Numerical expressions
• Lesson 3: Variables and expressions

•
•

Alef games
116- 123

•

Alef 79+80

LMS: (Challenging question) +
Extra activity

)6A, 6B( المعلم خالد
khaled.hasan@ese.gov.ae

درس أخالق كريمة

حل منصة ألف

)6C, 6D( المعلمة رانية

درس أخالق كريمة

حل دروس منصة ألف

ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

• Alef 124.
• Show My Learning 1
• Quiz 1 on LMS on Monday
17.1.2022
Quiz 1 / math / Monday
17.1.2022 /on LMS /
study Alef 124.

Assessment 1 (quiz 1)
(Chapter 5): Lesson 1 to lesson 5
ON Tuesday (18/1/2022) on LMS.

المؤمن بين الشكر والصبر

Islamic
التربية اإلسالمية

نواتج التعلّم
6A & 6B
المعلمة مريم الحمادي
Mariamym.alhammadi@ese.gov.ae

.• يقرأ الحديث الشريف قراءة سليمة معبرة
.• يبين حاالت المؤمن كما وردت في الحديث الشريف
.• يعبر عن أهمية الشكر هلل تعالى في السّراء

. حل أنشطة الدرس في منصة ألف.1
 اإلنتهاء من مهام الدرس المطلوبة.2
LMS. في منصة

)30-23( تسميع اآليات
من سورة السجدة

.الضراء وال يجزع
• يعبر عن أهمية الصبر في
ّ
.ً• يسمع الحديث جيدا
6C, 6D المعلمة عائشة العلوي

ayesha.alalawi@ese.gov.ae

المؤمن بين الشكر والصبر

•
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حل الدروس في منصة ألف

) 30-27 ( حفظ سورة السجدة

Social Studies + ME

الدراسات االجتماعية
والتربية األخالقية

Design &
Technology
التصميم والتكنولوجيا

6A المعلمة عائشة الكعـبي
ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

6B المعلمة سماح
samah-ai.mohamed@ese.gov.ae

6C & 6D المعلمة جيهان حافظ
gihan.hafez@ese.gov.ae

6D المعلمة نوال
nawal.aldhanhani@ese.gov.ae
6A-6B-6C المعلمة مجد

Drama
مسرح

majd.alashouri@ese.gov.ae

المعلم محمود صابر

mahmoud.hmohamed@ese.gov.ae

)المعلم هاني (بنين

Music
موسيقى

hany.yahia@ese.gov.ae

)المعلمة رحمه (بنات

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

 جمهورية الصين الشعبية:درس

حل الدرس في منصة ألف

 جمهورية الصين الشعبية:درس

حل الدرس في منصة ألف

درس جمهورية الصين الشعبية

الرجاء األنتهاء من دروس منصة ألف

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

تطوير المهارات الحركية والذهنية

•

التعرف على الخطوط والمسافات
• على المدرج الموسيقي
•
 المسافات الصوتية:الدرس األول

Visual Art الفنون البصرية
 المعـلمة فاتـن+ المعلمة جيهان

Mr. Brian (Boys)
التربية الرياضية

Health & Physical
Education

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

Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

Ms. Rabab (Girls)
Rabeb.Garraz@moe.gov.ae

MS Activities
Self-Learning PowerPoint and
interactive Activity

درس اللقطة

إرفاق اللوحة الفنية للدرس السابق على
 حتى يتم تقييم العملLMS برنامج
الفني للطالب

ATHLETICS
-SPRINTINGUnderstand the correct sprinting technique

LMS TASKS

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

SELF LEARNING IN LMS
EXIT CARD
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استكمال المشروع على منصة
LMS

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 الطــلبة 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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