مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

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

Parents Weekly Newsletter
Grade 3 الصف
TERM 2

Ms. Reem

English
اللغة اإلنجليزية

reemsalem341@gmail.com

February 7-11

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

3A & 3B

Week 6

Unit 6:
• Lesson 11- 12-13
• Lesson 14-15

•

Unit 7: Our Green Earth
• Lesson 1-2
• Lesson 3
• Lesson4

•

•

Students will be able to:
•

Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

•
•
•

Listen and identify details based on
short texts.
Read and respond to a text.
Write short sentences.
Describing habits, routines and
tasks.
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•

Assessment االمتحانات

Spelling Test:
Write a short paragraph about
your favorite bug.
Describe your bug and give it a
name.

Class Project- PLEASE COMPLETE

Unit 7- Our Green Earth

3C & 3D

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Students have to complete a
writing project
Choose your favorite bug.
o Write 5 sentences- Use
adjectives and verbs to
describe your bug.
o Give your project a Title.

Due –Week 7

Sign- rule- grass-fishingcycling- bin- sandwich
Thursday (3A)
Friday (3B)

Math
الرياضيات

Ms. Tasnim 3A

Unit 8: Fraction Equivalence and
Comparison
♦ L8.6: Compare Fractions with the
Same Numerator
♦ L8.7: Compare Fractions

tasneem.kaloo@ese.gov.ae

Unit 9: Use Multiplication to Divide
♦ L9.1: Use Multiplication to Solve
Division Equations
♦ L9.2: Divide by 2

Student Practice Book
❖ L8.6: Pg 99-100
❖ L8.7: Pg 101-102
❖ L9.1: Pg 103-104
❖ L9.2: Pg 105-106
❖ Log into Matific platform.
Complete related assigned tasks.

Math
الرياضيات

Unit 8: Fractions equivalence and
comparison
Ms. Hanan Yousef
3B, 3C, 3D

hanan.yousef@ese.gov.ae

-

8.5 (Compare fractions with the
same denominator)
8.6 (Compare fractions with the
same numerator)
8.7 (Compare fractions)

Practice book
❖ L8.5: Page 97-98
❖ L8.6: Page 99-100
❖ L8.7: Page 101-102

Revision on Monday

Math Quiz 2
Unit 7-Review all lessons
Unit 8 L1-7
9/2/2022-LMS

Dear Parents,
Students will perform Test 2
Unit 7 (lesson 1 – 6)
On Tuesday 8-02-2022
LMS
Kindly check activities on
(Matific)
Reminder:
Online Office hours Tuesday Period 4 (10:3011:15)
:الساعات المكتبية عن بعـد
 من،  الحصة الرابعة، الثالثاء
١١:١٥ -١٠:٣٠ الساعة
.لإلجابة على االستفسارات

UNIT 4 – LESSON 2 – WEATHER AND
SEASONS
Science
العلوم

Students will learn:
Ms. Amrutha

amrutha.narakath@ese.go
v.ae

1. Why does the tree changes
throughout the year?
2. What are four seasons and explain
its properties?
3. What is climate and what is a city’s
climate-based on?
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Practice the weather measuring
instrument activity given on LMS.

QUIZ NO: 2
Unit 3 – lesson 2 – Changes
affect Organisms.
09/02/2022 (Wednesday)
on LMS

حل االختبار في الـLMS

مشروع بيد الطالب يوضح
المعالم البشرية والطبيعية

•
•

الوحدة الخامسة  :سر السعادة
الحديث الشريف  :ان هللا ليرضى عن العبد

❖ الوحدة الخامسة  :سر السعادة
❖ الدرس  :الخصائص الطبيعية والبشرية لدولة
االمارات

المعلمة حنان العامري

hanan.alameri@ese.gov.ae

Arabic
اللغة العربية

حفظ سورة الهمزة

اختبار مادة التربية اإلسالمية متاح على منصة
 LMSمن تاريخ  5/2/2022إلى 12/2/2022
الدروس المقررة الختبار مادة التربية اإلسالمية
سورة القارعة  -حديث تراحم وتكافل  -درس عثمان
بن عفان رضي هللا عنه  -درس فاطمة بنت محمد
صلى هللا عليه وسلم

ayeshaaj.alhammadi@ese.gov.ae

Islamic
التربية اإلسالمية

يوم الخميس  :تسميع نشيد
( هيا نعمل )

حل كتاب النشاط ص  ،44ص46

•
•

الوحدة الخامسة  :سر السعادة
قصة  :مصباح و بندق وتل الدببة األخضر
السعيد

المعلمة عائشة

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

المعلمة سلوى

salwa-am.alali@ese.gov.ae

Unit 3 – Programming

Complete self-learning
class on Friday

In class activity 13 to 17
• SB :78-82
• AB :48-56

Use sequences, events, loops, and
conditionals in programs.
Implement simple programs solutions
using a visual programming language
for controlling a simple robot
Explain plan, steps, choices, goals and
expected outcomes of a program

مراجعة األشكال اإليقاعية السابقة

•
•

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae
•

❖ درس حول نشيد جوهر اإلنسان
❖ الشكل اإليقاعي أربعة ذات السنّين.

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

bechir.gharbi@ese.gov.ae
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
وحل أنشطه الكتاب الوحدة الرابعة ورفعه على المنصة

Introduction to dribbling and volleying

التربية الرياضية PE
المعلمة سماح

samah.moursy@ese.gov.ae
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Can say different
food in Chinese
Can express feelings
Can write
characters

•
Video of expressing feelings
Characters writing

•
•

Food words
Express feelings
Characters 吃喝

•
•

االطالع على محتوى الدرس
في + LMS

•
•

كما أرجو جلب األدوات ااالزمة:
دفتر الرسم و االلوان المائية و
فرش ،أو أقالم الباستل الجاف

•
•
•

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. Liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

درس وجـوه الفـيـوم
تكملة لدرس االغـريق

 Virtual Artفنون بصرية
فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae

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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