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Parents Weekly Newsletter
Grade 2 الصف
TERM 2

Week 8

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

February 21-25
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

English
اللغة اإلنجليزية

1. Speaking /exam
Unit 7 (Let's go)
2A
 لـول/ المعلمة

loul.alrotali@ese.gov.ae

•
•
•
•

Lesson 6
Lesson 7
Lesson 8
Lesson 9

H.W. on MS. Teams

2.
•
•
•
•
•

Spelling words:
Slid
Fly
Float
Climb
Drive

English
اللغة اإلنجليزية

Unit 7 (Let’s go):

2B, 2C, 2D
 ريم/ المعلمة

•
•

Draw a sail boat and write 3
sentences to describe it.

Spelling words:
Slid/ Fly/ Float/ Climb/ Drive

Fatima.Husain@ese.gov.ae

مراجعة
Land habitats

Worksheets

امتحان علوم يوم االثنين
الرجاء االلتزام بالحـضور

2D ,2C
المعلمة هـدى

WATER HABITATS

LIVEWORK SHEETS

reemsalem341@gmail.com

•

Science
العلوم

•
•

Science
العلوم

Lesson 5 listen and look / k sound
Lesson 6 listen and look/ long e
spelling ee
Lesson 7 phonics story/ please keep
out!
Lesson 8 describing things
Lesson 9 the wheels on the bus

2B ,2A
المعلمة فاطمة

huda.aljabry@ese.gov.ae
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•
•

Lesson 9-1: Add 10 and 100 to 3digit numbers.
Lesson 9-2: Represent Addition
with 3-Digit Numbers
Lesson 9-3: Represent Addition with
3-Digit Numbers with Regrouping

Solve activities in the
LMS and MATIFIC

•
•

•

المعلمة  /فاطمة
•
•

الثالثـاء

مهارة االستماع  -قلم جديد .

األربعاء

نشيد الطفل والعصفور +تعزيز مهارة أدوات
االستفهام.
قراءة من نهلة وناهل  +قراءة المجموعات.

الثالثـاء

حل مهمة االستماع في  LMS-15درجة

األربعاء

حفظ ( )6-4أبيات القصيدة .

الخميس

….................

الخميس

الجمعة

االنتهاء من مهمة نهلة وناهل على LMS.

الجمعة

مهمة نهلة وناهل على LMS

االثنـين

حل صفحة  65في كتاب النشاط.

االثنـين

مهارة الكتابة -بطاقة تهنئة -يوم األم.

الثالثـاء

حل مهمة االستماع في  LMS-15درجة.

الثالثـاء

مهارة االستماع  -قلم جديد .

األربعاء

حفظ ( )6-4أبيات القصيدة ..

األربعاء

نشيد الطفل والعصفور +تعزيز مهارة أدوات
االستفهام.

الخميس

….................

الخميس

قراءة من نهلة وناهل  +قراءة المجموعات.

الجمعة

االنتهاء من مهمة نهلة وناهل على LMS.

الجمعة

مهمة نهلة وناهل على LMS

• شكرا ً لدعمكن المتواصل
أمهات ياس الرائعات.
وأرجو منكن تدريب الطالب على
قراءة المجموعات .

المعلمة عـبـير
()2B ,2A

abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

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

• األحكام االسالمية  :الطهارة ونواقض الوضوء
• يربط الطالب بين الطهارة والعبادة
• يميز بين أنواع الطهارة ويستخلص نواقض
الوضوء.
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المعلمة ناصرة
Nasera.alkatheeri@ese.gov.
ae

Islamic
التربية اإلسالمية

• حل نشاط (أبحث) السؤال
الثالث في كتاب النشاط ص
72
• االنتهاء من تسميع السور
القرآنية واالحاديث المقررة
للفصل الثاني لرصد الدرجات.

Arabic
اللغة العربية

االثنـين

Arabic
اللغة العربية

االثنـين

مهارة الكتابة  -بطاقة تهنئة -يوم األم

حل صفحة  65في كتاب النشاط .
شكرا ً لدعمكن المتواصل أمهات ياس
الرائعات.
وأرجو منكن تدريب الطالب على
قراءة المجموعات .

Fatima.Alnaqabi@ese.gov.
ae

Math
الرياضيات

Test 4 on Thursday 24/2/2022
Lesson 7-9 page 38 to 40
Lesson 7-10 and 7-11 page 42 to
47
Lesson 8-4 page 72 to 74
Lesson 8-5 page 76 to 78

Students will learn:

•

حل األنشطة الصفية ص
 111إلى ص  113وحـل
مع الطالب في الحـصة
بمشاركتهم وكتاب النشاط

•
•

درس أنا وطني صغـير  106الى ص 110
الكلمات الجديدة وطن  /وطني  /وطنية /
تسامح
مع عـرض فيديوهات عن الوطن الغالي
اإلمارات

•
•
•

درس حول الخـطـوط والفـراغات.
غـناء أنشودة الدرجات الموسيقية.
أسماء نغـمات الخطوط والفرغات بحروف
األبجدية اإلنجليزية.

•

•

حل أنشطة الكتاب ورفعها على منصة
LMS

- Practice of time and daily routine

Crafts of Lantern
Festival

•

abeeraj.alwahhabi@ese.gov.ae

المعلمة بدرية ((2C, 2D

badreya.saleh@ese.gov.
ae

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح (المعلم بشير)

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

Dribbling in space

Review and Lantern Festival

المعلمة عبير ((2A, 2B

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

•

حل األنشطة الصفية ص
 111إلى ص  113وحـل
مع الطالب في الحـصة
بمشاركتهم وكتاب النشاط

•
•

درس أنا وطني صغـير  106الى ص 110
الكلمات الجديدة وطن  /وطني  /وطنية /
تسامح
مع عـرض فيديوهات عن الوطن الغالي
اإلمارات

samah.moursy@ese.gov.ae

•

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

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

2 أنا َمعَهُم
الحـضارة اآلشورية
فـن نحت الريليف بمستويات الغائر والبارز

من خالل عجائن الطين يمكن لكل
طالب عمل قـطعة من النحت ألي
عنصر وفق نمط مرفقات الدرس على
 مع مراعاة إبراز مستوياتLMS
الغائـر والبارز

هذا نموذج لعجينة الطين للتشكيل
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666

لالنضمام إلى مجموعة أولياء األمور على
اضغط هنا الواتساب

 Synchronous Lesson on MS Teams
Unit 3: (Revision).
▪ Revise Unit 2 and Unit 3
 Asynchronous Lesson on LMS (Self
Learning) on Friday:
▪ Students who didn’t complete
Checkpoint 1 and Checkpoint 2 on
LMS must do it and submit it as
soon as possible, or it will be
counted as Zero for them.

Classkick Activity:
https://app.classkick.com/#/
login/YHYZDM
Class Code: YHYZDM
ي األمر لنشاط التعلم
ً دليل ول: ًمهم جدا
الذاتي لمشروع ريادة األعمال( قم
)بالضغط هنا
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Checkpoint 2 on LMS
must do it before 25-2-2022,
or it will be counted as Zero for them.

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

30
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30

29

 96ساعـة
كل أسـبوعــين
كل أســـبـوع
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ينايـر Jan
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فـبراير Feb
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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.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي من مدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل
األوقات:
ظهرا وحتى العاشرة ً
 يوم الجمعة من الثالثة ًمساء
ً
صباحا وحتى العاشرة ً
مساء
 -يومي السبت واألحد من العاشرة

Page 5 of 5

