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Common Cycle
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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 2 الصف
TERM 2

English
اللغة اإلنجليزية

SUBJECTالـمـادة

2A
 لـول/ المعلمة

•
•
•
•

loul.alrotali@ese.gov.
ae

•

•

Week 6

February 7-11

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Unit 6 five senses
Lesson 9 phonics story (o)
Lesson 10 Rhyming words
Lesson 11 Five friends and the
elephant
Lesson 12+13
Lesson 14 letters and sounds

HW in teams in a file called
“English homework”
Activity book page:
80+81+82+83

Assessment االمتحانات

•
•
•
•
•

Spelling words on Friday
(frog/log/
Fox/box
Rock/clock
pot/hot

Science
العلوم

English
اللغة اإلنجليزية

Unit 6 five senses

2B, 2C, 2D
 ريم/ المعلمة
reemsalem341@gmai
l.com

2B ,2A
المعلمة فاطمة
Fatima.Husain@ese.gov.
ae

•
•
•
•

•
•

Lesson 8: short o sound
Lesson 9: phonics story (find the short
o sound
Lesson 10: rhyming words
Lesson11: Five friends and the
elephant.

Write words that have
short “o” sound.
Draw and write the parts of
an elephant.

•
Complete the activities in book
Lesson 3: water Habitats

•
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What living things could be
found in tide pool and
river?
Activities

Spelling test on Friday:
Soft- hard- high-low sweetysalty.

Activity
Search of pictures about type of
water habitat and their names

Students will learn:

أرجـو مراجعة عملية الطرح من منزلتين
Solve activities in the LMS
and Matific.

7-9: Estimate Length Using Metric
Units.
7-10: Solve Problems Involving Length
7-11: Solve More Problems Involving
Length
8-4: Tell Time to the Nearest Five
Minutes.

الثالثـاء

حل صفحة  57من كتاب النشاط.

الثالثـاء

فهم واستيعاب  -عالم الطيران.

األربعاء

حل صفحة  58من كتاب النشاط.

سيتم توضيح قطع قراءة المجموعات في
الخطة التفصيلية .

•
•

الخميس

حل صفحة  60من كتاب النشاط.

الخميس

قراءة من نهلة وناهل  +قراءة المجموعات .

الجمعة

تنفيذ مهمة نهلة وناهل على
منصة LMS

الجمعة

تنفيذ مهمة على منصة LMS

االثنـين

حل صفحة  55من كتاب النشاط.

االثنـين

النص الرديف المعلوماتي -مفردات عالم
الطيران.

الثالثـاء

حل صفحة  57من كتاب النشاط.

الثالثـاء

فهم واستيعاب  -عالم الطيران.

األربعاء

حل صفحة  58من كتاب النشاط.

األربعاء

النحو  -أدوات االستفهام .

الخميس

حل صفحة  60من كتاب النشاط.

الخميس

قراءة من نهلة وناهل  +قراءة المجموعات .

الجمعة

تنفيذ مهمة نهلة وناهل على
منصة LMS

الجمعة

تنفيذ مهمة على منصة LMS

المعلمة عبير
()2B ,2A
abeeraj.alwahhabi@ese.gov.a
e

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

Arabic
اللغة العربية

األربعاء
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Fatima.Alnaqabi@ese.g
ov.ae

•

النحو  -أدوات االستفهام .

سيتم توضيح قطع قراءة المجموعات في
الخطة التفصيلية .

المعلمة  /فاطمة

Arabic
اللغة العربية

االثنـين

حل صفحة  55من كتاب النشاط.

االثنـين

النص الرديف المعلوماتي -مفردات عالم
الطيران.

•

Math
الرياضيات

اختيار يوم الخميس بتاريخ  2022-2-10من
صفحة  19حتى صفحة  34في المنصة

huda.aljabry@ese.gov.a
e

Science
العلوم

LAND HABITATES

LIVEWORK SHEETS

Test #4 on Thursday 10-2-2022
from Lesson 7-5 page 19 to
Lesson 7-8 page 34
In the LMS

2D ,2C
المعلمة هـدى

• حل األنشطة الصفية ص  111الى
ص 113وحل مع الطالب في الحصة
بمشاركتهم

•
•

درس أنا وطني صغير  106الى ص 110
الكلمات الجديدة وطن  /وطني  /وطنية  /تسامح

•
•

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

تنزيل تطيبق البيانو اإلفتراضي

الرجاء تصوير فيديو قصير حوالي دقيقة
يحتوي على مهارات كرة القدم التي تم تدريسها
سواء عن بعد أو حضوري او تعلم ذاتي وهي
Dribbling / Passing /
SHOOTING / KICKING

المعلمة عبير ((2A, 2B
abeeraj.alwahhabi@ese.gov.a
e

المعلمة بدرية ((2C, 2D

badreya.saleh@ese.g
ov.ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

• حل األنشطة الصفية ص  111الى
ص 113وحل مع الطالب في الحصة
بمشاركتهم

•
•

درس أنا وطني صغير  106الى ص 110
الكلمات الجديدة وطن  /وطني  /وطنية  /تسامح

Nasera.alkatheeri@ese.
gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

االختبار التكويني الثاني في الدروس التالية
( االيمان بالرسل  /الرسول يحب جيرانه )
يوم األربعاء على منصة التعلم الذكي lms

• حل األنشطة على منصة التعلم الذكي
LMS

• سورة الضحى ( حل األنشطة  +تسميع السورة )
• الحديث الشريف ( من توضأ فأحسن الوضوء )

المعلمة ناصرة

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

bechir.gharbi@ese.gov.ae

Introduction to dribbling and volleying

التربية الرياضية PE
المعلمة سماح
samah.moursy@ese.gov.ae

وحل أنشطه الكتاب الوحدة الرابعة ورفعه
على المنصة
- Can say different daily activities
in Chinese
- Can say sentences with time
and activity
- Can write characters 上学，回
家

Make a video of telling your
daily activities
Characters writing

•
•

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

االنتهاء من العمل الفني
للحضارة المصرية القديمة
و رفعه على
حائط مقرر LMS

أَنا َمعَ ُه ْم 2
الحضارة اآلشورية
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•

•
•
•

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

فنون بصرية Virtual Art
جيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae

Students who didn’t complete
Checkpoint 1 on LMS must do it, or
it will be counted as Zero for them.

Students who didn’t complete
Checkpoint 1 on LMS must do it, or
it will be counted as Zero for them.

 Synchronous Lesson on MS Teams Unit
3: (Entrepreneurship).
▪ Explain a variety of simple
entrepreneurship ideas.
▪ Demonstrate the ability to work
independently and collaboratively.

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666

لالنضمام إلى مجموعة أولياء األمور على
اضغط هنا الواتساب

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

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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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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