Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

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 3

English
اللغة اإلنجليزية

loul.alrotali@ese.gov.ae

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Unit 8
• (Wonderful water)
• Lesson 1
• Lesson 2
• Lesson3
• Lesson4
• Lesson5
• New words: (cloud, windy, rainy,
sunny, snowy, hot, cold).
• Days of the week

Work sheet

Spelling words:
Cloudy, windy, rainy, sunny,
snowy, hot, clod

Write a sentence for
each word:
Sunny- cloudy- rainywindy- stormy- snowy- hotcold

Spelling test
Sunny- windy- snowy- rainycloudy- hot- cold

•

English
اللغة اإلنجليزية

•
2B, 2C, 2D
 ريم/ المعلمة
reemsalem341@gmail.com

April 25-29

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

2A
 لـول/ المعلمة

Week 2

•
•
•

Writing their names in a full
sentence.
Describe the weather using weather
describing words.
Write sentences and use capital
letters and punctuations.
Answer the question: what is the
weather like today?
Things they do in the days of the
week.
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Describe the meaning of
‘properties’ of materials

UNIT 2: DESCRIBE MATERIALS
LESSON 1: DESCRIBE MATERIALS

Fatima.Husain@ese.gov.ae

2D ,2C
المعلمة هـدى

DESCRIBE MATERIAL

LIVEWORK SHEETS

huda.aljabry@ese.gov.ae

Solve activities in the
MATIFIC and LMS.

Students will learn:
Lesson 10-3: Decompose one 3-digit
number to count back.
Lesson 10-4: Count on to subtract 3digit numbers.

•

المعلمة  /فاطمة

•

Fatima.Alnaqabi@ese.gov.
ae

األربعاء

حل ص  21– 20كتاب النشاط

األربعاء

اعرف لغـتك  :النحو ( أسلوب النهي )

الخميس

حل كتاب النشاط ص24-23

الخميس

تابع أسلوب النهي  +االمالء األسبوعي

الجمعة

أداء مهمة قرائية على منصة نهلة وناهل

الجمعة

أداء مهمة نهلة وناهل

االثنـين

قـراءة فـقـرة من الدرس  +حل أنشطة
كتاب النشاط ص12-11-10

االثنـين

النص القصصي :قصة مثلث ودائرة ( قراءة
القصة )

الثالثـاء

حل ص  15كتاب النشاط

الثالثـاء

عناصر القصة ( البطتان والسلحفاة )

األربعاء

حل ص  21– 20كتاب النشاط

األربعاء

أعرف لغـتك  :النحو ( أسلوب النهي )

الخميس

حل كتاب النشاط ص24-23

الخميس

تابع أسلوب النهي  +اإلمالء االسبوعي

الجمعة

أداء مهمة قرائية على منصة نهلة وناهل

الجمعة

أداء مهمة نهلة وناهل
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nasera.alkatheeri@ese.gov.
ae

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

Arabic
اللغة العربية

الثالثـاء

حل ص  15كتاب النشاط

الثالثـاء

عناصر القصة ( البطتان والسلحفاة )

المعلمة ناصرة
()2B ,2A

Arabic
اللغة العربية

االثنـين

قراءة فقرة من الدرس  +حل أنشطة كتاب
النشاط ص12-11-10

االثنـين

النص القصصي :قصة مثلث ودائرة ( قراءة
القصة )

Math
الرياضيات

سيتم إرسال واجب أسبوعي للطالب
لتقوية المهارات األساسية لدى الطالب،
ويجب أن يتم تسليمه في الوقت المحدد
يوم الخميس بتاريخ 2022/5/5

•
•

Science
العلوم

الرجاء إحـضار دفـتر العـلوم يوميا مع الطالب

Explore what materials
are used to make things.

2B ,2A
المعلمة فاطمة

حل أنشطة كتاب طالب
ص 95إلى ص 97

درس العمل الجماعي ص 88الى ص  94والتعرف على
كيفية العمل الجماعي بطريقة صحيحة

حل أنشطة كتاب طالب
ص 95إلى ص 97

درس العمل الجماعي ص 88الى ص  94والتعرف على
كيفية العمل الجماعي بطريقة صحيحة

•

badreya.saleh@ese.gov.ae

المعلمة ناصرة
()2B ,2A
nasera.alkatheeri@ese.gov.
ae

المعلمة بدرية ((2C, 2D

badreya.saleh@ese.gov.
ae

Islamic
التربية اإلسالمية

• سورة الشرح ص  58مع المعاني المفردات
والشرح اآليات الى ص 60
• مع عرض قصة يونس عليه السالم

المعلمة بدرية
()2D ,2C

Islamic
التربية اإلسالمية

وحل أنشطة كتاب نشاط ص 32
وص  33وحفظ سورة الشرح من
 1إلى  8حفظا صحيحا +
تسميع سورة الشرح يوم األربعاء
بتاريخ 27/4/2022

nasera.alkatheeri@ese.gov.
ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

وحل أنشطة كتاب نشاط ص 32
وص  33وحفظ سورة الشرح من
 1إلى  8حفظا صحيحا +
تسميع سورة الشرح يوم األربعاء
بتاريخ 27/4/2022

• سورة الشرح ص  58مع المعاني المفردات
والشرح اآليات الى ص 60
• مع عرض قصة يونس عليه السالم

المعلمة ناصرة
()2B ,2A

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح (المعلم بشير)

عالمة سكوت ذات السن.

bechir.gharbi@ese.gov.ae

Gymnastics

الرجاء متابعة الدرس على المنصة
LMS
- Can say different colors in Chinese
- Can introduce your favorite color
- Can write character

Make a video to
introduce your
favorite color
Write character

•

•

التربية الرياضية PE
المعلمة سماح

Basic Gymnastics Shapes
Key words: 红色，绿色，蓝色，黄
色
······Sentence: 我喜欢
Character: 色

samah.moursy@ese.gov.ae

•
•
•

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

liu.zhongjie@ese.gov.ae

فنون بصرية Virtual Art

الصين والهند ( ) 1
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جيهان
gehan.elhawy@ese.gov.ae

 Complete activities
on Activity Book
(Unit2) Press Here:
Activity 1 (Page 7).
Activity 2 (Page 8).
Activity 3 (Page 9).
Activity 4 (Page 12).

 Synchronous Lesson on MS Teams and
class Unit 1: (Fun with Computers).
▪ Interpret the function of common
physical components of computing
systems.
▪ I Operate appropriate software to
perform a variety of tasks.

▪
▪
▪
▪

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

 Asynchronous Lesson on LMS (Self
Learning) on Friday:
▪ Complete all Lesson activities on
Activity Book and share it on LMS.

مالحظة مهمة :أرجو تصوير الصفحة
بعد قيام الطالب بحلها وإرفاقها
على  LMSكمشاركة في المقرر
منصة التعلم الذكي

لالنضمام إلى مجموعة أولياء األمور على
اضغط هنا الواتساب

مواعـيد الفحوصات الدوري ـ ـة التي يجـ ـب إجـ ـراؤها للط ـلبـ ـة خ ـ ـالل الفصل الثالث من العام الدراس ي  2022-2021م
31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

إبريل April
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مايـو May
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يونيـو June

 96ساعـة

يجـب إجـراء الـفحـص والحـصـول عـلى نتيجـة سـلـبيـة ال تتجــاوز مـدة  96ساعـة في بـداية الـفـصـل الدراسي قـبـل الدخـول إلى المبنى المدرسي.

كل شـهـر

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري شـهـر ًيا (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة ما دون  16عامـًا( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة الشهــر).

كل أســـبـوعـين

يجـب إجـراء الفحـص الـدوري كل أسـبـوعـين (الفحـص المخـبري الـ )PCRللـطـلبة من فـئة  16عامـًا فـما فـوق( .و يتـطـلـب إجـراء الفحـص قـبـل إنقـضـاء مـدة األسـبـوعـين).
الـتـطـعـيم إلـزامي للطـلبة الـذين يبلـغـون من العـمر  16سنة فـمـا فـوق فـقـط  ،وغـير إلزامي للـطـلـبة دون سن  16سنة (اخـتياري ويـوصى به).
•
•

يجـب تسليم نسخـة مطـبوعـة من تـقـرير نتيجة الفحـص السلبية والمستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.
يجـب تسليم نسخـة مطبوعـة من تـقـرير التـطـعـيم والمستخـرج من تـطـبيـق الحـصـن لمربي/ة الصف.

و فيما يأتي مواعيد وموقع الفحص الـمعتمد للطلبة وألعضاء الكادر التعليمي بمدرسة ياس:
الـمكان :مركز الفحص بمدرسة األصايل

ً
ً
مساء
صباحا وحتى التاسعة
األوقات :يومي السبت واألحــد من التاسعة
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السادة أولياء األمور الكرام  ..أبناؤنا األعزاء  ..تحية طيبة وبعد ،،
وفق التوجيهات الواردة إلينا من قبل املؤسسة نحتاج لـمعرفة عدد الطلبة الذين يمارسون هوايات متنوعة وأنشطة خارجية الصفية خالل فترة إجازات نهاية األسابيع  ،علما بأننا سنستمر في
الحصر شهريا خالل الفترة القادمة ؛ لذا نرجو مشاركتكم الكريمة في االستبيان التالي حول استثمار الطلبة أجازات نهاية األسبوع في ممارسة األنشطة الـمتنوعة:

https://forms.office.com/r/NMZNkBUS1z
شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا
مدرسة ياس – مشتركة
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