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Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 1 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

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 31 – February 4

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

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

Week 5

•
•
•
•
•
•
•
•

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Understand Decomposing Mixed
Numbers
Represent Adding Mixed Numbers
Add Mixed Numbers
Represent Subtracting Mixed Numbers
Subtract Mixed Numbers

)-Pages (25-26-27
Pages (59-60-61)

)النشيد ( فكرة تبذر الحلم
 أياد من ذهب: االستماع
 أرى بقلبي: الوحدة الخامسة
ياسمين وزهرة دوار الشمس

Performance Task
يرجى من كل طالب إحضار ورقة واحدة
 وصمغ سائل وخرز أو أشكال إلكمالA4
المشروع

Assessment 1 (quiz 1)
Week 5 on Tuesday
(1/February /2022)
On Unit 7 from L1 to L7 .

Represent Adding Fractions
Add Fractions with Like Denominators
Represent Subtracting Fractions
Subtract Fractions with Like
Denominators
RENEWABLE RESOURCES

Assessment االمتحانات

LIVEWORK SHEETS
•
•
•
•
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 في كتاب النشاط55+ 50 + 48 حل ص

الرجاء حث الطالب وتشجيع على القراءة
بشكل يومي

Islamic
التربية اإلسالمية
Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

English
اللغة اإلنجليزية

المعلمة حنان
hanan.alameri@ese.gov.ae

 أرى بقلبي: الوحدة الخامسة
 سورة األعلى- القرآن الكريم

•
•

حل األنشطة بمنصة
LMS

حفظ سورة األعلى

عمل لوحة توضح الرفاهية
المعلمة سلوى

salwa-am.alali@ese.gov.ae

الوحدة الخامسة (التربية االخالقية)العيش برفاهية

102 واجب ص

2022  فبراير3 اختبار يوم الجمعة
في بوابة التعلم الذكي
في درس العرض والطلب
و درس تراثنا العريق

Ms. Shahida

Unit 8- Our Amazing body
Grade 4A/B/C -BTS Books
Students will learn
• Ask and answer questions on familiar
questions.
• Write frequently encountered words
with ease.
• Read and write short simple texts.

shahida.bhandia@ese.gov.ae

Grade 4D- Access Book
Unit 7- Our Amazing bodies
• Ask and answer questions on familiar
questions.
• Write frequently encountered words
with ease.
• Read and write short simple texts.
Music التربية الموسيقية
المعلم بشير

. اإلبن،"درس حول شخصية "يوهان شتراوس الثاني

bechir.gharbi@ese.gov.ae
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Grad4 –All students
Can create a class project about the
human body.
• Use the workbooks for
information and ideas.
• Write a title and sentences.
• Label your pictures
• Have fun and be creative.
Due – Anytime through Term 2
https://www.liveworksheets.com/x
q1332008zv

•
•
PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

•

Attack and defend

samah.moursy@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

درس التباين اللوني

االطالع على الدرس
من خالل كتاب الطالب

Virtual Art فنون بصرية
جيهان

gehan.elhawy@ese.gov.ae

Unit 3- Programming
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae

•
•
•

Discover how to program robots
manually.
Demonstrate how to program robots
using a programming language.
Develop a computer program that
enables robots to perform a
particular action.
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In class activities solving activity 7
to 9 in the activity book.
Pg 48-58 :SB
Pg 41-42 :AB

Checkpoint 1 exam- Study
unit 1 and unit 2. Exam will
be on LMS so bring laptop,
IPAD, or tablet.

مواعـيد الفحوصات الدورية التي يجب إجراؤها طــلبة الصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع خالل الفصل الثاني من العام الدراس ي  2022-2021م
31

30

29

31

30

29

 96ساعـة
كل أسـبوعــين
كل أســـبـوع

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ينايـر Jan

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

فـبراير Feb

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

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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