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 3

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة
•
•
3A & 3B
Ms. Reem

•
•

reemsalem341@gmail.com

English
اللغة اإلنجليزية

•

3C & 3D
Ms. Shahida
shahida.bhandia@ese.gov.ae

Week 2

Writing their names correctly.
Write short paragraphs and
sentences.
Practice past tense.
Write about things they do with their
families.
Use capital letters and punctuations
when writing.

Unit 8: All about Home
• Read and identify familiar words.
• Write short sentences.
• Use basic language structures when
writing.
• Describing past experiences and
habits.
• Describing graphs/ charts tables and
diagrams.
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April 25-29
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Review LMS Activities

Review LMS ACTIVITIES

Assessment االمتحانات

Math
الرياضيات

Student Practice Book

Ms. Tasnim 3A
tasneem.kaloo@ese.gov.ae

Unit 10: Use Properties and strategies
to Multiply and Divide

L3: Pg 125-126

•

L4: Pg 127-128

•

Math
الرياضيات

•

L3: Understand the Associative
Property
L4: Two Step Problems Involving
Multiplication and Division
L5: Solve Two Step Problems

Unit 10: Use properties and strategies
to multiply and divide
Ms. Hanan Yousef
3B, 3C, 3D

hanan.yousef@ese.gov.ae

•
•
•

L10. 4 (Two-step problems involving
multiplication and division)
L10.5 (Solve two-steps problems)
L10. 6 (Explain the reasonableness
of a solution)

L5: Pg 129-130
LMS-Learn Addition, Subtraction,
Multiplication, Division words for
Problem Solving Equations
Homework - Practice Book
L10.4 - (127 - 128)
L10.5 - (129 - 130)
L10.6 - (131 - 132)

Please complete Matific Tasks
LMS (check the math champion
competition booklet)

:الساعات المكتبية عن بعـد
،  الحـصة الرابعة الثالثاء
11:15 – 10:30 من الساعة
.لإلجابة على االستفسارات

Islamic
التربية اإلسالمية

Arabic
اللغة العربية

Science
العلوم

UNIT 2 – LESSON 2- PLANT TRAITS
Ms. Amrutha

amrutha.narakath@ese.go
v.ae

المعلمة عائشة

ayeshaaj.alhammadi@ese.gov.ae

المعلمة حنان العامري

hanan.alameri@ese.gov.ae

1. Why some flowers are different in
color?
2. Does a flower always have the exact
same color as its parent? Explain
why or why not.
3. What is inherited traits?
 أرض الحكايات: الوحدة السادسة
 الحطاب والشجرة المنتصرة: النص التطبيقي
 الخبز حول العالم: النص الرديف

 أرض الحكايات: الوحدة السادسة
الحديث الشريف أجر قارئ القرآن

•
•
•

•
•
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POSTER – Make a poster about plants
(Please try to include points about parts
of the plants and its function, life cycle of
the plants), Due date: 29/04/2022

17 ص،15 ص،10 ص،8حل كتاب النشاط ص

:الساعات المكتبية عن بعـد
الحصة الرابعة من الساعة، الثالثاء
11:15 -10:30
.لإلجابة على االستفسارات

حفظ سورة الزلزلة

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

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

درس سباق التكنولوجيا

تحضير الدرس

salwa-am.alali@ese.gov.ae المعلمة سلوى

لوحة بيد الطالب توضح كيف
تطورت التكنولوجيا

Unit 1 - Digital World
•

•
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم

ahlam.farah@ese.gov.ae

•
•
•

•

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح

Compare various physical and digital
information security protection
measures.
Discuss various changes in the world
due to technology.
Use online collaborative spaces and
tools respectfully and responsibly
Identify common AI applications and
their societal impact.
Describe how AI representations
support reasoning to answer
questions.
Compare different machine learning
approaches

•
•
•

SB Pg: 15 – 32
AB Pg: 8 – 13
Please bring activity book to
every DT class

.دور الموسيقى شهر رمضان الكريم

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

Gymnastics

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu
liu.zhongjie@ese.gov.ae

LMS الرجاء متابعة الدرس على المنصة

Basic Gymnastics Shapes

samah.moursy@ese.gov.ae

•
•
•

Key words:客厅，卧室，洗手间，
花园
Sentence: 我在花园······
Character: 洗手
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•
•

Make a video to introduce your
house
Write characters

• Can say different
rooms in your
house in Chinese
• Can introduce your
house
• Can write
characters

الرجاء متابعة الدرس على المنصة LMS

 Virtual Artفنون بصرية
فاتن

درس الطين و الحضارة

Faten.Koussa@ese.gov.ae

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