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Parents Weekly Newsletter
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 5

January 31 – February 4

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Unit 6
• My five Senses
• Lesson 7
• Lesson 8
• Lesson 9
• Lesson 10

H.W in your activity book
page 77/79

Unit 6
• Lesson 5
• Lesson 6
• Lesson 7
• Lesson 8
• Lesson 9-10

Complete the lesson 2:
Land Habitat

Activity book
Page
76-77-78-79-80

Prepare or me picture about
the different type of land
habitat with animals’ picture
that live in each habitat.
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Assessment االمتحانات

•
•

Spelling Words
see/hear/smell/taste/touch

Spelling words on Friday
See- hear- smell- touchtaste.

Activities at LMS

Solve activities in the LMS
and Matific.

األربعاء

التدرب على إمالء المجموعات .

Lesson 7-5: Estimate Length Using
Customary Units
7-6: Measure Length with
Centimeters and Meters
7—7: Compare Lengths Using Metric
Units
7-8: Relate Centimeters and Meters.

•
•
•

االثنـين

الوحـدة الخامسة  -مفردات خالد والعصفور.

الثالثـاء

قـصة خالد والعصفور -الفهم واالستيعاب.

المعلمة عبير ()2B ,2A

الخميس

حل صفحة  54من كتاب النشاط .

الخميس

قراءة من نهلة وناهل  +إمالء المجموعات .

الجمعة

حل مهمة نهلة وناهل  10درجات

الجمعة

مهمة من نهلة وناهل .

االثنـين

حل صفحة  48من كتاب النشاط .

االثنـين

الوحـدة الخامسة  -مفردات خالد والعصفور

الثالثـاء

حل صفحة  50من كتاب النشاط .

الثالثـاء

قصة خالد والعصفور -الفهم واالستيعاب.

األربعاء

التدرب على إمالء المجموعات .

األربعاء

قـصة خالد والعـصفور  -عناصر القصة .

الخميس

حل صفحة  54من كتاب النشاط .

الخميس

قراءة من نهلة وناهل  +إمالء المجموعات .

الجمعة

حل مهمة نهلة وناهل  10درجات

الجمعة

مهمة من نهلة وناهل .
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abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

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

Arabic
اللغة العربية

األربعاء

•

Fatima.Alnaqabi@ese.gov
.ae

•

قصة خالد والعصفور  -عناصر القصة .

سيتم تزويدكم بقطعة اإلمالء
الخاصة بكل مجموعة في
الخطة التفصيلية .

المعلمة  /فاطمة

Math
الرياضيات

الثالثـاء

حل صفحة  50من كتاب النشاط .

•

سيتم تزويدكم بقطعة اإلمالء
الخاصة بكل مجموعة في
الخطة التفصيلية .

Students will learn:

Arabic
اللغة العربية

االثنـين

حل صفحة  48من كتاب النشاط .

Solve Practice book:
• Page 91-92
• Page 93 – 94
• Page 95 – 96
• Page 97 - 98

huda.aljabry@ese.gov.ae

Science
العلوم

•
PLANT IN EXTREME
HABITAT

WORDWALL WORKSHEET

Test #3 on Thursday 3-2-2022
)from page 3 to page 18 (unit 7
in the LMS

2D ,2C
المعلمة هـدى

Islamic
التربية اإلسالمية
Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

• المجلد الخامس
66 • سورة الضحى ص
 شرح المفردات+ • تالوة السورة

المعلمة ناصرة

Nasera.alkatheeri@ese.go
v.ae

(2A, 2B( المعلمة عبير

abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

(2C, 2D( المعلمة بدرية

badreya.saleh@ese.go
v.ae
Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

• التدريب على تالوة السورة

التربية األخالقية المعالم الطبيعية
94 والبشرية في بالدي ص

/  معالم بشرية: • الكلمات الجديدة
 سهول ساحلية/  صحراء/ جبال
 الواجب ص94واحات ص/
102/103

التربية األخالقية المعالم الطبيعية
94 والبشرية في بالدي ص

/  معالم بشرية: • الكلمات الجديدة
 سهول ساحلية/  صحراء/ جبال
 الواجب ص94واحات ص/
102/103

+  السلم الموسيقي+ "درس نغمة "الفا
.أنشودة الدرجات الموسيقية

.تنزيل البيانو اإلفتراضي

bechir.gharbi@ese.gov.ae
•
•
PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

•

Attack and defend

samah.moursy@ese.gov.ae

•
•
•
•

Daily activity words
Time revision
Sentences with time and activity
Characters 上学，回家

Virtual Art فنون بصرية
جيهان
gehan.elhawy@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

Make a video of telling
your daily activities
Characters writing

االطالع على الدرس
من خالل كتاب الطالب

درس رسوم و رموز
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- Can say different daily activities in
Chinese
- Can say sentences with time and
activity
- Can write characters 上学，回家

No Assessment

Synchronous Lesson on MS Teams
Unit 2: (Fateen Robot – True True).
Examine how input is processed to
produce an output with Fateen robot.

No Homework

Asynchronous Lesson on LMS (Self
Learning) on Friday:
Games and activities.



Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

•

المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666



لالنضمام إلى مجموعة أولياء األمور على
اضغط هنا الواتساب

•

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
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ينايـر Jan
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فـبراير Feb
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مارسMarch

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة المطـعـمين فـوق  12سنة  +الـطـلبة دون سن  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  14يـوم).
يجـب إجـراء الفحـص الـدوري للـطـلبة غـير المطـعـمين فـوق  12سنة (و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة  7أيام).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم المستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
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