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Grade 3 الصف
TERM 2

Week 7

February 14-18

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Activity Book
95- 96-97-98-99

Listening assessment

Review lesson material for Term 2
Assessments –Look on LMS

Listening & Reading
Assessments

Our green Earth
3A & 3B
Ms. Reem

English
اللغة اإلنجليزية

reemsalem341@gmail.com

•
•
•
•
•

Lesson 8
Lesson 9
Lesson10
Lesson 11
Lesson 12

Students will be able to:
3C & 3D
Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

Unit 7- Our great earth
• Learn new vocabulary words
• Learn to follow rules
• Read ad respond to information
• Talk about saving the environment

Math
الرياضيات

Unit 9: Use Multiplication to Divide
♦
Ms. Tasnim 3A
tasneem.kaloo@ese.gov.ae

♦
♦
♦

L9.1: Use Multiplication to Solve
Division Equations
L9.2: Divide by 2
L9.3: Divide by 5 and 10
L9.4: Understand Division with 1 and
0
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Student Practice Book
♦
♦
♦
♦
♦

L9.1: Pg 107-108
L9.2: Pg 109-110
L9.3: Pg 111-112
L9.4: Pg 113-114
Log into Matific platform.
Complete related assigned tasks.

Performance Task 1 (20)
Wednesday 16/2/2022
LMS Platform
*Read all instructions on
the class main page.
** Submit completed
projects on LMS to attain
scores.

Math
الرياضيات

Unit 9: Use multiplication to divide

Ms. Hanan Yousef
3B, 3C, 3D

hanan.yousef@ese.gov.ae

•
•
•
•

Practice book

9.1 (Use multiplication to solve division
equation)
9.2 (Divide by 2)
9.3 (Divide by 5 & 10)
9.4 (Understand division with 1 & 0)

-

L9.1: Page 103-104
L9.2: Page 105-106
L9.3: Page 107-108
L9.4: Page 109-110

Arabic
اللغة العربية

Science
العلوم

UNIT 4- lesson 3-Natural Hazards and
the Environment.
Ms. Amrutha

amrutha.narakath@ese.go
v.ae

المعلمة عائشة

ayeshaaj.alhammadi@ese.gov.ae

Students will learn:
1. Describe how natural hazards
affects environment?
2. Identify ways to reduce damage
from natural disasters.
 سر السعادة: الوحدة الخامسة
 هيا الى السيرك: النص المعلوماتي

•
•

Submit the performance task
given on LMS
(Due date: 20/09/2022)

-

Reminder:
Next week (Tuesday) is
the due date to submit
your project
Complete Matific tasks

:الساعات المكتبية عن بعـد
 من،  الحـصة الرابعة، الثالثاء
١١:١٥ -١٠:٣٠ الساعة
.لإلجابة على االستفسارات

Quiz No: 3
Wednesday (16/02/2022)
on LMS
Unit 4- Lesson 1Weather Impacts.

53ص،51 حل كتاب النشاط ص

Islamic
التربية اإلسالمية

اختبار تسميع سورة الهمزة
المعلمة حنان العامري

hanan.alameri@ese.gov.ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

 سر السعادة: الوحدة الخامسة
) السيرة النبوية ( رسول هللا معلمنا

•
•

❖ تابع درس المعالم الطبيعية والبشرية

المعلمة سلوى

salwa-am.alali@ese.gov.ae
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LMS حل األنشطة بمنصة

-

:الساعات المكتبية عن بعـد
 من، الحصة الخامسة،األربعاء
12:15 -11:15 الساعة
.لإلجابة على االستفسارات

لوحة بيد الطالب توضح المعالم
الطبيعية والبشرية

Unit 3- Programming

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

•

Use variables to store and modify
data.

•

Use sequences, events, loops, and
conditionals in programs.

•

Implement simple programs solutions
using a visual programming language
for controlling a simple robot

المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae
•

Interpret a variety of visual
information types.

•

Transform abstract/textual concepts
into visual forms.

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
المعلم بشير

•
•
•

Student book 83-95
Activity book 57-64
Solving in class activities

Complete self-learning
class on Friday

Please bring computer device
during DT classes

.سوداء المنقوطة
ّ درس حول إيقاع ال

.مراجعة األشكال اإليقاعية المدروسة

Volleying an object upwards

2 / 1 حل أنشطة الكتاب
ورفعه على منصة
LMS

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

samah.moursy@ese.gov.ae

•
Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

•
•
•

New words of food and drinks
Questions and answers of food and
drinks
Characters 喝水

•
•
•

Video of telling different name of
food and drinks
Video of asking and answering
questions of food and drinks
Characters writing 喝水

درس وجـوه الفيوم
البحث في الشبكة العنكبوتة
LMS عن مفهوم وجوه الفيوم و تنزيلها في

 فنون بصريةVirtual Art
فاتن

Faten.Koussa@ese.gov.ae
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•

•

Can say different
name of food and
drinks
Can ask and answer
question of food
and drinks
Can write characters
喝水

االطالع على محتوى الدرس في
 كما أرجو جـلبLMS
:األدوات الالزمة
،دفتر الرسم و األلوان المائية و فرش
أو أقالم الباستل الجاف

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.

نرجو من الطلبة الذين لم
يسلموا مربي/ة الصف (صورة
من بطاقة الهوية اإلماراتية)
ضرورة تسليمها بحيث يتم
تصويرها من األمام والخلف
ً
استعدادا لـموعد إجراء
الفحص الدوري في الـمدرسة
يوم الخميس  17فبراير 2022
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