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Yas School 

Common Cycle 

Academic Year:2022-2023 
 

 مــدرسـة يـــاس 

 مــــشـــــتـركـــــــــــة 

 2023- 2022العام الدراسي 

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 2 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw  

Parents Weekly Newsletter 

Grade 2  الصف 

TERM  1                      Week 1                       September 12-16 

SUBJECTالـمـادة    
OBJECTIVES 

    أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Enrichment Homework  

 الواجبات اإلثرائية 
Assessment  االمتحانات 
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2A 
   المعلمة / لـول

loul.alrotali@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:00 am :من 

To: 11:45 am  :إلى 
 

Unit 1: Welcome to school 
 

• Lesson 1 
• Lesson 2 
• Lesson 3 
• Lesson 4 
• Lesson 5 

Copy the spelling words in 

your English note book 

Spelling words:  
 

 (a table, a clock, a whiteboard, chairs, 
An ABC chart, computers) 
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2B, 2C, 2D 
سارةالمعلمة /     

sara.almashjary@ese.gov.ae  

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Thursday  :اليوم 

From: 09 :40 am :من 

To: 10:15 am  :إلى  

Unit 1 

• Lesson 4,5,6,7 
Review spelling words 

• school 
• lunchbox 
• colors 
• friends 
• crayons 
• ruler 
• table 
• chair 

S
c
ie

n
c
e
 

 

عل 
ال

 وم
 

2B, 2C, 2D 
المعلمة فاطمة  

Fatima.Husain@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Wednesday  :اليوم 

From: 08:50 am :من 

To: 09:35 am  :إلى 
 

Unit 1 
- Lesson 2: Land on Earth 

- Observe about 
landform 

- Type of land 

نشاط:    إحضار صور تبين أنواع اليابسة  على  
ة سفل الصورأاسم كل نوع  ةرض  وكتاباأل  

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:loul.alrotali@ese.gov.ae
mailto:???@ese.gov.ae
mailto:Fatima.Husain@ese.gov.ae
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HUDA.J 

HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Friday  :اليوم 

From: 11:30 am :من 

To: 12:00 am  :إلى 
 

• SLOW CHANGE TOEARTH 
LANDSCAPE 

• CHANGE ROCK 

• MOVING SAND 

SCIENCE PROJECT  
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 المعلمة / فاطمة  

Fatima.Alnaqabi@ese.gov.ae  
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Monday  :اليوم 

From: 09:40 am :من 

To: 10:25 am  :إلى 
 

Students will learn: 
 

• U1L5 – Math Is Finding Patterns. 

• U1L6 – Math Is Ours. 

• U2L1 – Understand Hundreds. 

• U2L2 – Understand 3-Digit 
Numbers. 

Solve Page 14 in 

Students book. 

  الطلبة مع الكتب ارسال يتمس
 .ثنيناال يوم

Solve activities in LMS 

and MATTIFIC. 

 حضارإ على المحافظة الرجاء
  أدواته و لكتابه الطالب
 .نسيانه عدم و
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 فاطمة الشحي المعلمة 
(2A ,2B)  

fatema.hasani@ese.gov.ae  

 

 الجنيبيالمعلمة  بدرية 
(2C ,2D ) 

badreya.saleh@ese.gov.ae  
 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day:  اليوم:  الجمعة 

From: 11:30 am :من 

To: 12:00 am  :إلى 

 

 

راب  ـربية النص النص التطبيقي )الغـاللغة الع

 12/13والثعلب( ص

ن 
اثني

 
 

الصف     بينمالحظة : كتاب النشاط  مقسم 
دم حل صفحات الصف   ـ الرجاء ع -والبيت   

 صفحات البيت  بحل كتفاء واال

ن 
اثني

 

   16والنص الرديف السلحفاة ص 

 واجب في البيت    17وص 

الثاء 
ث

 

السالحف  البحرية والبرية  على ورقة  رسم 
 . خارجية

الثاء 
ث

 

 سالمية درس فضل الصالة   والتربية اإل
   83/  78ص

أربعاء 
 

تسميع سورة التكاثر ووضع درجات لكل  

 طالب وطالبه  

أربعاء 
 

األسماء الدالة على   -  19سم ص مهارة اال

 حيوان والنبات  النسان واإل

س 
خمي

 

   20/  18  حل كتاب نشاط ص

س 
خمي

 

 والمهن   98ثمار االتحاد ص - تربية األخالقية :ال

جمعة
 

التى   ةيرتدي الطالب لبس المهن ةيوم الجمع
 يريد ويحلم بها في المستقبل  ويتحدث عنها  

   (ستحسب درجة المحادثة  : مالحظة)

جمعة
 

 

mailto:HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE
mailto:fatema.hasani@ese.gov.ae
mailto:badreya.saleh@ese.gov.ae
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Music & Drama 

 (المعلم بشير) التربية الموسيقية والمسرح 

 bechir.gharbi@ese.gov.ae 

 .كبير دو سلم درس •

 باللغة  الموسيقية ماتـالنغ أسماء على رفـالتع •
 .والألتينيّة اإلنجليزية األبجدية

  .غنائيّا الموسيقية النغمات سلم ةقراء تعلّم •

 الدرس عـلى   الرجاء متابعة

 LMS منصة
 

 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae 

GAMES FOR FUN:  

TO DEVELOP BALANCE 
 

• L1: Describe key words linked to 
the game 

• L2: Explain how to play the 
game 

• L3: Demonstrate resilience in a 
variety of situations 

• L4: Demonstrate knowledge 
and understanding of the game 

HOMEWORK ON LMS COMPLETE THE POWERPOINT ON LMS 

Mandarin البرنامج الصيني   
Ms. liu  

  liu.zhongjie@ese.gov.ae 

• New words: 爸爸，妈妈，哥哥，

姐姐，弟弟，妹妹 

• New sentences: 你有哥哥吗？我

有哥哥。 

• New character: 有 

Make a video of 
introducing your family 

members 

• Can say family member words 

• Can introduce your family 
members 

• Can write character 有 

Virtual Art  فنون بصرية 
 

 سماح المعلمة  

samah.jerbi@ese.gov.ae 

 الرسومات  تكبير: الدرس عنوان
 أنشطة تفاعلية 

 جابة عن أسئلة الكتاب المدرسي اإل
 التطبيق العملي للدرس 

 مادة الفن:   أدوات جلب 

 لوان الخسبيةاأل -لوان المائية  األ  - الدفتر

mailto:bechir.gharbi@ese.gov.ae
mailto:Rabeb.Garraz@ese.gov.ae
mailto:liu.zhongjie@ese.gov.ae
mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae
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Design & Technology 
 التصميم والتكنولوجيا 

 

 أحالم المعلمة 

ahlam.farah@ese.gov.ae 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday  :اليوم 

From: 09:00 am :من 

To: 11:00 am  :إلى 
 

Unit 2- Our planet 
 

▪ Review what we learned about clean 
energy. 

▪ Identify national practices that 
contribute to a sustainable society. 

SB pages :17 to 25 
AB pages :15 to 21 

Complete all the previous 
activities in Unit 1 activity 

book. 

Always bring the activity book to the 

classroom during CCDI class (DT) 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Remember Yas School is a 

healthy School – Always bring 

your healthy lunch box to school. 

Eat healthy & get active. 

 تذكر أن مدرسة ياس مدرسة صحية

لذا احرص دائما على 

 إحضار وجبة صحية

 إلى المدرسة.

 تناول طعاما صحيا

 وكن نشيطا

mailto:ahlam.farah@ese.gov.ae

