Yas School
Common Cycle
Academic Year:2022-2023

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 العام الدراسي

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 4 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 4 الصف
TERM 1

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

•

Math
الرياضيات

Ms. Tasneem
4A,4B,4C
Tasneem.Kaloo@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
8:00 am
From:
:من
8:45 am
To:
:إلى

Ms. Ebtehal (4D)
ebtehal.alademi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
:اليوم
8:00
am
From:
:من
8:45 am
To:
:إلى
MS.Janie

Science
العلوم

Janie.ross@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Tuesday
Day:
:اليوم
Period 6
From: 12:25 pm :من
To: 13:00 pm :إلى

Week 3

Unit 2: Generalize Place Value
Structure
U2-L2: Read and Write Numbers up to
One Million
U2-L3: compare Multi-Digit Numbers
U2-L4: Round Multi-Digit Numbers

•
•

U2L3 – Compare Multi-Digit
Numbers
U2L4 – Round Multi-Digit
Numbers

Landforms & Ocean
OUTCOME:
identify landforms of Earth
Example: Volcano, Beach, Ocean,
Mountain, plateaus, hills, etc.
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September 12-16
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات

Student Practice Book
U2-L2: Pg 3-4
U2-L3: Pg 5-6
U2-L3: Pg 7-8
*Revise 3X tables from
Multiplication Fact Sheet
*Log into lms.moe.gov.ae for
additional assigned activities.

___

Complete the firs booklet
(3-digit place value activity
book)

Students must build a model with
different landforms. Bring the model
to school.
Take a picture/video of the process.
https://www.google.com/search?q=l
th
andforms+project+4

Build a volcano and let it erupt
during class lessons.
Differentiated Worksheets

•

االثنين والثالثاء /
(يعيش الطهر في المناطق
الجبلية في قارة آسيا).

•

األربعاء والخميس /
(تكتشف حيوانات المها العربي
أماكن هطول المطر )

•

الجمعة  /مراجعة إمالء
األسبوع

•
•
•

االثنين  :حل أنشطة كتاب النشاط
صفحة 17
الثالثاء  :التدريب على قـراءة فـقـرة
من فقرات الدرس بطالقة .
األربعاء  :حل أنشطة كتاب النشاط
صفحة 20

الساعة المكتبية Office Hour
اليوم:
من:
إلى:

الخميس
الحصة
السادسة

12:20 pm
01:05 pm

Day:
From:
To:

التربية اإلسالمية

•

يقرأ حديث (اتق هللا حيثما كنت) ويفسر
مفرداته

المعلمة عال 4A & 4B
Olla.Ezeldin@ese.gov.ae

Arabic & Islamic
اللغة العربية والتربية اإلسالمية

( طوال األسبوع ):
• نسخ وحفظ حـديث (اتق هللا حيثما
كنت )
• وحفظ معاني المفردات

( الجملة والتركيب )
• أن يميز بين الجملة والتركيب .
• أن يميزبين الجملة االسمية والجملة
الفعلية.

اللغة العـربية

•

السطر اإلمالئي اليومي

( حيوانات مهددة باالنقراض )
• أن يفسر المفردات الجديدة مستخدما
السياق والضد والمفرد والجمع .
• أن يقرأ المتعلم النص المعلوماتي
(حيوانات مهددة باالنقراض) قراءة
صحيحة .

الوحدة األولى  :حياة جديدة
السطر اإلمالئي اليومي:
(حفظ اإلمالء بالحركات)

•
•

االثنين :حـل كتاب النشاط ص 17
الثالثاء :حل كتاب النشاط ص 19

األربعاء والخميس/
س ِّن القَ
وانين الّتي
سعَ ِ
ت الد َُّو ُل وال ُحكوماتُ ِل َ
َ
ِ
ِراض.
تَحْ مي ال َحيوانا ِ
ت ال ُم َهدَّدَة باال ْنق ِ

الحديث الشريف ( اتق هللا حيثما كنت)
• يشرح الحديث شرحا ً بسيطا ُ بلغته.
• يحفظ الحديث الشريف.
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المعلمة عائشة الحمادي4C & 4D
Ayesha-aj.alhammadi@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour
اليوم:
من:
إلى:

التربية اإلسالمية

الخميس :تسميع الحديث الشريف
(اتق هللا حيثما كنت)

حفظ الحديث الشريف

النص المعلوماتي  :حيوانات مهددة
باالنقراض.
• يفسر معاني المفردات من خالل
معرفته بعالقات الترادف والتضاد
واالشتراك اللفظي.
• يقرأ النصوص بطالقة قراءة جهرية
مراعيا ً التنغيم والضبط السليم

اللغة العـربية

َثير مِ نَ
واجهُ ك ٌ
االثنين والثالثاء  /ت ُ ِ
ت َخ َ
ِراض ،هذا
ت وال ّنباتا ِ
ال َح َيوانا ِ
ط َر اال ْنق ِ
َي ْعني َّ
على
أن عدَدَها أ َ ْ
ص َب َح قليالً ِجدًّا َ
ض.
ْ
األر ِ

النص التطبيقي  :عاطف والعـصافـير
• يكتب األحداث مرتبة كما وقعت في
القصة

الأربعاء

11:30 am
12:15 pm

Day:
From:
To:

4A & 4B المعلمة عائشة الكعبي
Ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

Civic Education & ME
التربية الوطنية والأخلاقية

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
From:
To:

الاثنــــين

8:00 am
9:00 am

:اليوم
:من
:إلى

114 حـل صفحة

مشروع بيد الطالب أو لوحة توضح
أهمية المسؤولية

تابع نحـن مسؤولون

حـل أسئلة الكتاب

مشروع بيد الطالب او لوحة توضح
أهمية المسؤولية

4C & 4D المعلمة سلوى

salwa-am.alali@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
From:
To:

الجمعة

11:30 am
12:15 pm

:اليوم
:من
:إلى

•

•
Ms. Elizabeth = 4A

•

Elizabeth.Nash@ese.gov.ae

English
اللغة اإلنجليزية

 نحـن مسؤولون:درس

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Tuesday :اليوم

•

via Teams:

https://bit.ly/3BsrqHN
1:20 pm
From:
:من
2:05
pm
To:
:إلى

•
•

•

Read and understand the overall
meaning of short, simple texts on
familiar topics.
Write short, simple sentences on
familiar topics.
Listen and identify some details in
short, simple texts on familiar
topics.
Pronounce words and sentences
using correct stress, intonation and
rhythm.
Identify specific ideas or pieces of
information in simple texts.
Express own ideas using a range of
familiar words, set phrases and
expressions.
Accurately reproduce modelled
language.
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Practice Reading Quiz (from week 2
book) available Friday, 9 September –
Sunday 11 September:
“The Day I Needed Help”
www.socrative.com
• Login as a student
• Enter Room Name 4A2023
•

Type Student ID

Complete BtS Activity Book pp. 1-10
Read Week 3 Books:
th
Bronze: “The 100 Day Project”
https://bit.ly/3DcgcZ7
Silver: "Animal Bridge”
https://bit.ly/3L8kdQn
Gold: “Celebrating Ramadan”
https://bit.ly/3cYSyF4

Monday, 12 September
Reading Quiz:
“The Day I Needed Help”;
Spelling Test
Al Ayyalah, routine, big, three,
drum, stick, up, down, left, right,

Unit 1: Working Together
•

English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Kaypris = 4B, 4C, 4D

kaypris.evans@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Tuesday :اليوم
12:20
pm :من
From:
To: 01:05 pm :إلى

•

•
•

Listening: Listen and understand
the overall meaning of short,
simple texts on familiar topics.
Reading: Read and identify
familiar words and set phrases in
short, simple texts on familiar
topics.
Speaking: Ask and answer
questions on familiar topics.
Writing: Write short simple
sentences

•
•
•

Activity Book pages 3-8
MyOn Reading Activity
Review Spelling Words

*Spelling Quiz *
Thursday 15 September

https://www.spellingcity.com/viewspelling-list.html?listId=77824420

Spelling Words:
he, she, is, they, are, like, doing,
play, climbing, helping

Homework on LMS

COMPLETE THE ACTIVITY
IN THE POWERPOINT

Grammar: Present Continuous Verbs

Music التربية الموسيقية
bechir.gharbi@ese.gov.aeالمعلم بشير

مراجعة لدرس مفتاح المدرج الموسيقي
.والتدوين الموسيقي واإليقاع
.درس قـيم النوتة الموسيق ّية
التعرف على القواعـد العلمية األساسيّة
.للكتابة الموسيقيّة

•
•
•

GAMES FOR FUN:
TO DEVELOP BALANCE
التربية الصحية والبدنية
Physical & Health Education
المعلمة رباب
Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

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
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Virtual Art فنون بصرية
samah.jerbi@ese.gov.ae المعلمة سماح

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
10 am
From:
:من
11 am
To:
:إلى

أنشطة تفاعلية
االجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي
التطبيق العـملي للدرس

 نسب جميلة:عنوان الدرس

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
Hana@ese.gov.ae المعلمة هناء
Office Hour الساعة المكتبية
Tuesday
Day:
:اليوم
Period 6
From: 12:20 am :من
To: 01:05 pm :إلى

•
•

•
Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu
Liu.Zhongjie@ese.gov.ae

Describe basic hardware and
software problems.
Use various troubleshooting
strategies to solve simple
hardware and software problems.

•
•
•
•

Activity 2 (Page 6).
Activity 3 (Page 7).
Activity 4 (Page 9).
Activity 5 (Page 10).

•

Make video of saying school
items

New words: 书包，本子，铅笔，
橡皮

•

New sentences: 这是什么？这是
书包。

•

New characters: 书包

تذكر أن مدرسة ياس مدرسة صحية

لذا احرص دائما على
تناول طعاما صحيا
وكن نشيطا

•
•
•

إحضار وجبة صحية
.إلى المدرسة

Page 5 of 5

: جلب أدوات مادة الفن
 األلوان المائية – األلوان الخشبية-الدفتر

Last Unit Quiz

Can say school item words;
Can ask and answer questions
of school items;
Can write 书包

