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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

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

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

•
•

Represent Multiplication of a
Unit Fraction by a Whole
Number
Understand Multiplying a
Fraction by a Whole Number
Multiply a Fraction by a Whole
Number
Multiply a Mixed Number by a
Whole Number
Solve Problems Involving
Fractions and Mixed Numbers

February 7-11
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Pages (94-95)

Assessment االمتحانات

إحـضار أدوات المشروع

•

•
Math
الرياضيات

Week 6

UNIT 10:
•
 ابتهال/ المعلمة
4D
ebtehal.alademi@ese.gov.ae

•
•
•

•

LESSON 1: Represent Adding
Mixed Numbers
Lesson 2: Add Mixed Numbers
Lesson 3: Represent Subtracting
Mixed Numbers
Lesson 4: Subtract Mixed
Numbers
Lesson 5: Solve Problems
Involving Mixed Numbers
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Assessment 2: quiz 2: Unit 9:
Page 31 to page 54

Science
العلوم
Arabic
اللغة العربية
Islamic
التربية اإلسالمية
Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

المعلمة هدى
huda.aljabry@ese.gov.ae

المعلمة منيرة

moneirah.alqaydi@ese.gov.ae

المعلمة حنان

hanan.alameri@ese.gov.ae

المعلمة سلوى

salwa-am.alali@ese.gov.ae

WORDWALL SHEETS

QUIZ 2 ELECTRICITY
PAGE 48-59

•
•
•

 في كتاب النشاط56+ 55 + 50 + 48 حل ص

 أبيات نشيد فكرة تبذر الحلم6 حفظ أول

•
•

LMS اختبار مادة التربية اإلسالمية متاح على منصة
12/2/2022  إلى5/2/2022 من تاريخ
 حديث كفى-  سورة الفلق:الدروس المقررة لالختبار
-  درس التواضع- بالمرء إثما ً أن يحدث بكل ما سمع
درس اإليمان بالكتب السماوية

حفظ سورة االعلى

عمل مشروع بيد الطالب
يوضح ما هي األشياء التي توفر الرفاهية

LMS حل االختبار ف الـ

RENEWABLE RESOURCES

 أرى بقلبي: الوحدة الخامسة
ياسمين وزهرة دوار الشمس
 لويس برايل:النص المعلوماتي

 أرى بقلبي- الوحدة الخامسة
 أهل الذكر: الحديث الشريف

)الوحدة الخامسة (التربية االخالقية
العيش برفاهية

Unit
Grade 4A/B/C -BTS Books

Grad4 –All students
Please complete a writing project-Due
Week 7 & 8

English
اللغة اإلنجليزية

Grade 4D- Access Book
Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

Students will learn
• Writing Program• Grammar Focus
• Put sentences in order.
• Use a graphic organizer
• Brainstorm ideas.
Review for March Exams

Choose a picture.
Write 5-10 sentences about the picture.
You must include
• Title
• Adjectives
• Verbs
• Describe the picture.
• Remember to use the 5 Star rules
of writing.
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Lisening and Speaking Exam

Music التربية الموسيقية
المعلم بشير

درس حول شخصية الموسيقار
"يوهان شتراوس الثاني" اإلبن

bechir.gharbi@ese.gov.ae

PE التربية الرياضية
المعلمة سماح

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 volleyball

samah.moursy@ese.gov.ae

التباين
اللوني

Virtual Art فنون بصرية
جيهان

االطالع على الدرس من خالل كتاب الطالب
LMS و مرفقات الدرس على حائط خطة

gehan.elhawy@ese.gov.ae

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae

Unit 4 – STREAM Project
•

Plan and design a STREAM train
using a robotics kit.

Creating project using keiro software
and Engino mini kit
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1. Please download the
Keiro software on
device.
2. The steps to
download is in LMS in
“Self-learning unit 3”
3. Bring laptop to school

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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