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 2 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 2 الصف
TERM 1

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECTالـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

2A
 لـول/ المعلمة
loul.alrotali@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
اليوم:
From: 11:00 am من:
To: 11:45 am إلى:

Week 4

September 19-23
Enrichment Homework

الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات
Spelling words:

Unit 1
• Lesson 6
• Lesson 7
• Lesson 8
• Lesson 9
• Lesson 10

H.W in your Activity
book Pg. 7+8

High level
I do math at school.
I read at school.
I use computers at school.
Medium level
Read/ write/ sing/ do math

Unit.1 -Lessons 10, 11, 12, 13, 14
•

English
اللغة اإلنجليزية

2B, 2C, 2D
 سارة/ المعلمة

Reading: Read and understand
the overall meaning of very
short, simple texts with the
help of pictures.

sara.almashjary@ese.gov.ae

•

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday اليوم:
From: 09:40 am من:
To: 10:15 am إلى:

Listening: Listen and
understand familiar words and
set phrases in very short, simple
texts on familiar topics.

•

Writing: Write sentences using
correct spacing, capitalization
and full Stops.

•

Grammar: Nouns (plurals –
regular)

• Review vocabulary
words
• In a white paper
draw then write 1
sentence (4-6
words) about how
do you go to
school?
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-

school
lunchbox
colors
friends
crayons
ruler
table
chair

Science
العلوم

2D ,2C ,2B
المعلمة فاطمة

-

Fatima.Husain@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday اليوم:
From: 08:50 am من:
To: 09:35 am إلى:

-

Complete Unit 1
- Lesson 2: Land on Earth

-

Observe about
landform
Type of land
Complete the
activities
Worksheet in
class

:نشـاط
إحضار صور تبين أنواع اليابسة على الرض وكتابة اسم كل
)A3 or A4( نوع أسفل الصورة
صور عن أنواع البيئة المائية على الرض وكتابة االسم أسفل
)A3 or A4( الصورة

HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE

العلوم

Science

2A
HUDA.J
Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
اليوم:
From: 11:30 am من:
To: 12:00 am إلى:

Math
الرياضيات

 فاطمة/ المعلمة
Fatima.Alnaqabi@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
اليوم:
09:40
am
From:
من:
To: 10:25 am إلى:

•
•
•

EARTH LAND
MOUNTAIN EVERYWHERE
LANDFORM ON EARTH

Students will learn:
•
•
•

Lesson 2-3: Read and write
numbers to 1,000
Lesson 2-4: Decompose 3- digit
numbers.
Lesson 2-5: Compare 3-digit
numbers.

SCIENCE PROJECT:
MODEL YOUR
LANDSCAPE

* Solve practice book:
• Page 1-2
• Page 3-4
• Page 5 – 6
* Solve activities in LMS
and Matific.
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Test #1
2A and 2C on Wednesday 21-9-2022
2B and 2D on Thursday 22-9-2022
Lessons:
U2L1 – Understand Hundreds
U2L2 – Understand 3-Digit Numbers
U2L3 – Read and Write Numbers to 1,000

درس السالحف البرية والسالحف
البحرية  48الى ص 55

ثالثاء

أرجو عـمل بوربوبينت عن مهارة التنوين
وتكليف الطالب والطالبات بشرح المهارة
(المعلم الصغـير)

ثالثاء

مهارة التنوين كتاب النشاط ومهارة
االسم  -الحرف  -الفعل

أربعاء

تسميع سورة التكاثر والحديث الشريف هل
يبقى من درنه شيء 78

أربعاء

اإليمان العـقـيدة بصفات هللا من ص
 87الى 88

خميس

إمالء الكلمات الجديدة يوم الخميس
 ( : 22/9/2022صفائح  /حراشف  /الضبع
 /تتميز  /خندقا  /ألعـداء )

خميس

ثمار االتحاد ص  101الى 103

جمعة

قـراءة الطالب في البيت وتدريبهم على
القراءة الجهرية ثم إرسال فيديوهات عن
قـراءتهم وعرضها في الصف

جمعة

الرجاء متابعة الدرس عـلى
منصة LMS

•
•

المعلمة فاطمة الشحي
(2B) ,2A
fatema.hasani@ese.gov.ae

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

الساعة المكتبية Office Hour
الخميس
Day:
اليوم:
From: 10:30 am
من:
12:00
am
To:
إلى:

قـراءة قصص من نهلة وناهل

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح (المعلم بشير)

االيقاع المنتظم.
نشيد الصباح والمدرسة.

bechir.gharbi@ese.gov.ae

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP
JUMPING
COMPLETE YOUR
HOMEWORK ON LMS
النشطة  :واجبان بعـنوان
GAMES FOR FUN

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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Integrated Curriculum
المنهاج المتكامل

اثنين

التحدث عن السالحف البرية والبحرية
(المعلم الصغـير)

اثنين

•
•

التربية الرياضية PE
المعلمة رباب
Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

•
•

Can say 有，没有
Can introduce your family members 我
有姐姐，我没有弟弟
Can write 有，个

Make video of “我有姐
。姐，我没有弟弟

•
•

(I have a big sister; I do
not have a little
”)brother.

•

جلب أدوات مادة الفن:
الدفتر  - Sketchbookاللوان المائية  -اللوان الخشبية

أنشطة تفاعلية  +اإلجابة عن
أسئلة الكتاب المدرسي +
التطبيق العـملي للدرس

New words: 有，没有
Sentences: 我有姐姐，我没有
弟弟
Characters: 有，个

•
•
•

•
•

عنوان الدرس :تكبير الرسومات
الجزء الثاني من الدرس ))PART 2

•

الهداف:
يميز بين عناصر العـمل الفني (الخطوط
وأنواعها) واللوان ومسمياتها ويوظفها
في رسم موضوعات فـنية

liu.zhongjie@ese.gov.ae

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

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

Make sure to bring activity book
and pencil box always

Please bring paint box for next class.

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu

Make sure to
complete all activities
in unit 1

Unit 2- Our plane
▪ Identify national practices to
become more sustainable
society.

معا أبـ ـدًا نحن والسعودية  ،عزهم عزنا  ،و بلدهم بلدنا و مليكهم فخر لنا
ً
معا أب ـدًا في المصير و في خدمة اإلسالم و في الدفاع عن األوطان
ً
كل عام والممملكة العربية السعودية قياد ًة و شعبـًا في تقدم و تطور و نماء و ازدهـ ــار
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المعلمة أحالم
ahlam.farah@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
:اليوم Day: Tuesday
:من From: 09:00 am
:إلى To: 11:00 am

