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

Parents Weekly Newsletter
Grade 3 الصف
TERM 1

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

•
Ms. Elizabeth = 3A

•

English
اللغة اإلنجليزية

Elizabeth.Nash@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:

Tuesday

:اليوم

•

via Teams:
https://bit.ly/3BsrqHN
From:
To:

13:20 pm
14:05 pm

Week 5

:من
:إلى

•

Read and re-read short and
simple texts.
Listen and identify some details
in short, simple texts on familiar
topics.
Retell simple stories and
personal experiences using a
range of familiar words, set
phrases and expressions.
Accurately reproduce modelled
language.

September 26-30
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
Practice Reading Quiz (from
week 4 book) available Friday, 23
September – Sunday 25
September:
"Following Directions”
www.socrative.com
• Login as a student
• Enter Room Name 3A2023
• Type Student ID
Complete BtS Activity Book pp.
24-30
Read Week 5 Books:
Bronze: “Jobs for James”
https://bit.ly/3Rlzlvr
Silver: “Fire Safety"
https://bit.ly/3dyQoMu
Gold: "The Great Wall of
China” https://bit.ly/3UuYiqX
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Assessment االمتحانات

Tuesday, 27 September
(Please note that the week 5 quiz
and test are not on Monday)

Reading Quiz:
"Following Directions”
https://bit.ly/3DuzN6X
Spelling Test
city, town, village,
neighbour (or neighbor),
grandma, grandpa, cousin,
aunt, uncle, dad

Unit 2: Good Neighbors
•
Ms. Kaypris = 3B

•

kaypris.evans@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
From:
To:

Tuesday
12:20 pm
01:05 pm

:اليوم
:من
:إلى

•

•

English
اللغة اإلنجليزية

•

Listening: Listen and identify
different places and houses.
Reading: Read and decode
words with “ou”, “ow” and “ar”
sounds.
Speaking: Ask and answer -wh
questions about his/her
neighborhood
Writing: Write sentences about
the neighborhood.
Grammar: Plural nouns (citycities, house-houses)

•
•
•
•

Activity Book p. 16, 19
MyOn Reading Activity
Review Spelling Words (Check
LMS for spelling activities)
Complete Book project (Check
Class Dojo for details)

*Spelling Quiz*
Friday, 30 September
Spelling Words:
city, town, village, farm,
house, loud

Unit 2: Good Neighbors
•
Ms. Sara = 3C & 3D
Sara.almashjary@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday :اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:10 am :إلى

•

•

•
•

Listening: Listen and identify
different places and houses.
Reading: Read and decode
words with “ou”, “ow” and “ar”
sounds.
Speaking: Ask and answer -wh
questions about his/her
neighborhood
Writing: Write sentences about
the neighborhood.
Grammar: Plural nouns (citycities, house-houses)
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•
•
•

Complete the uncompleted
pages in the Activity Book.
Review Spelling Words (check
LMS)
Complete Book Project

*Spelling Quiz*
Friday, 30 September
Spelling Words:
city, town, village, farm,
house, loud

Ms. Tasnim 3A
Math
الرياضيات

tasneem.kaloo@ese.gov.ae

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

Math
الرياضيات

Ms. Hanan Yousef
3B, 3C, 3D

hanan.yousef@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday :اليوم
8:50 am
From:
:من
9:35
am
To:
:إلى

Unit 2: Use Place Value to Fluently
Add and Subtract within 1,000
L2.7: Decompose to Subtract
L2.8: Adjust Numbers to Add or
Subtract
L2.9: Use Addition to Subtract

Unit 2: Use place value to fluently
add and subtract within 1,000
♦ U2- L8 (Adjust numbers to add
or subtract)
♦ U2 – L9(Use addition to
subtract)
♦ U2 – L10 (Fluently add within
1,000).

Student Practice Book
L2.7: P 13-14
L2.8: P 15-16
L2.9: P 17-18
*Log into LMS platform.
Go to Plan-Unit 2-Additional
Resources-Edu share activities on
Place Value

Student Practice Book Homework
o U2L8 - Page (15-16)
o U2L9 - Page (17-18)
o U2L 10 – Page (19-20)

Test 1
Unit 2 (lessons 1,2,3,4,5,6)
Paper Based Exam

Daily Mental Math (Practice how to
subtract 4-digit numbers fluently) InClass

Tuesday 27-09-2022
(3D & 3C)

Self-Learning on LMS every Friday
(at home)

Science
العـلوم

Ms .Swati ( 3A ,3B )

swati.sachdeva@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Tuesday :اليوم
From: 09:40 am :من
To: 10:25 am :إلى

•
•
•

Electricity & Designing solutions
Electric Current
Static electricity

•

Electricity & Designing
solutions

Assessment 1:
In Class Quiz (20)
Lessons 2.1-2.6
Thursday 29/9/2022
Preparation: Review lessons
from the Math book

Homework Activities
mentioned on LMS

Wednesday 28-09-2022
(3B)

Quiz
on Wednesday
28th September
on Lesson 1 – Motion
(Page 10 to Page 20)

Ms. Fatima ( 3C ,3D )

Science
العـلوم

fatima.husain@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:00 am :من
To: 12:00 pm :إلى

•

•

Electric Current
Static electricity
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Complete the activity at class
worksheet

Quiz, about:
(Position, forces push
and pull).

الخميس نص االستماع ( نص مزون ) صفحة60

اللغة العـربية

األربعاء

تطبيق اإلمالء صفحة 24
على مهارة همزة القطع و همزة الوصل

الساعة المكتبية Office Hour
Day:
الجـمعة
اليوم:
منFrom: 11:00 am :
إلىTo: 12:00 pm :
المعلمة بدرية الحوسني 3B

الجمعة

badrya.alhosani@ese.gov.ae

نشيد زقـزق العـصفور

واجب :
ابحث صفحة  33كتاب النشاط
تسميع حديث ( زينة المسلم ) يوم الخميس

حب النبي صلى هللا عليه وسلم ألبنائه

اإلسالمية

الواجب
ابحث صفحة  39كتاب النشاط

سلطات االتحاد

االجتماعيات

اختبار التربية اإلسالمية
ااإثنين 2022/ 9 / 26
سورة الليل  -زينة المسلم
معـنى الرحمة

الثالثاء

همزة القطع و الوصل صفخة23

الساعة المكتبية Office Hour
Day:
اليوم:
الجـمعة
منFrom: 11:00 am :
إلىTo: 12:00 pm :
المعلمة حنان العامري 3C & 3D
hanan.alameri@ese.gov.ae

Unit 2:
Technical Graphics and CAD
Lesson activities:
Be Sure That Your Child
Solve Check Point 1
On LMS
Send your kid Laptop, or
Tablet, Be sure that you
open LMS for your kid

) Activity 9 (Challenge 1
p31-34.
) Activity 9 (Challenges 2-5
p35-40
 Solving LMS Activity.

Teaching topics:
Discussion
?1. What is the design area
?2. What is toolbar
?3. What is the view cube
Discussion
?1. What is the design area
?2. What is toolbar
?3. What is the view cube
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الساعة المكتبية Office Hour
Day:
األربعاء
اليوم:
منFrom: 01:00 pm :
إلىTo: 02:00 pm :

CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
3B, 3C, 3D
المعلمة هناء Hana@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
اليوم:

Thursday
Period 6

Day:

من:
إلى:

12:20 am
01:05 pm

From:
To:

Integrated Curriculum
المنهج المتكامل

مالحظة مهمة  :اختبار اللغة العربية
يوم اإلثنين 2022 / 10 / 3
ويشمل:
نص قـرائي خارجي وعليه أسئلة
تقيس الفهم القرائي
الجملة االسمية الفعلية
كتابة فقرة عن (حلمك في الحياة)

واجب  :حل صفحة 27 / 21
التدريب على اإلمالء

االثنين

همزة القطع و همزة الوصل صفحة 22

المعلمة منى 3A
Muna.Aldahma@ese.gov.ae

Week 5 (Unit 2):
CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
3A المعلمة نورة الحوسني
noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666
في حال لم تنضم لمجموعة الواتساب للمادة
 انقر هنا لالنضمام:أرجو االنضمام لها
Office Hour الساعة المكتبية
Day:
From:
To:

Friday-الجمعة
11:00

:اليوم
:من

12:00

:إلى

:رابط المكتب االفتراضي
انقر هنا لإلنضمام لالجتماع

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح
bechir.gharbi@ese.gov.ae المعلم بشير

 Lesson 1 (Technical Graphs):
▪ Identify Computer Aided
Design (CAD) and technical
graphics.
▪ Construct basic 2D shapes.
 Lesson 2 (Computer Aided
Design (CAD)):
▪ Demonstrate features of CAD
software by drawing simple
3D shapes.

-

 Lesson 3 (Computer Aided
Design (CAD)):
▪ Practical activities on Maker
Empire.
:الجزء الثاني من درس الميزان الثنائي
.الميزان الموسيقي وأنواع االيقاع

•
•

.جلب آلة الريكوردر لمن لديه

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP
RUNNING
•
PE التربية الرياضية
المعلمة رباب

•

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

•
•

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu
liu.zhongjie@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
Review and China’s National
Day
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•

Make a craft or video for
China’s National Day

• Unit Exam

الوحدة األولى:
عنوان الدرس:
االغريق قادمون :الفنون االغريقية
جلب أدوات مادة الفن:
الدفتر  - Sketchbookاأللوان
المائية  -األلوان الخشبية

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

األهداف:
• تعزيز الثقافة لدي الطالب.
• التعرف على تاريخ الفن وتنوع الحضارات
اإلنسانية.
المهارات:
 استخدام التقنيات واألساليب المختلفة في
الرسم والتلوين واستخدام الوسائط والمواد
المختلفة إلنتاج األعـمال الفنية.

Will be celebrated on Sep 30th
س ـيتم االحـ ـت ـف ـ ـاء بالمناسبـ ـة
في  30سبتمبر 2022
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فنون بصرية Virtual Art
المعلمة سماح
samah.jerbi@ese.gov.ae

مدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ي ـ ـ ـاس
مش ـترك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أبوظـ ـبي

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
انط ـ ـ ـ ـالقا من حرص مؤسسة اإلمارات للتعليم الـمدرس ي على االهتمام بتحقيق األهداف التعليمية و رفع الـمستوي األكاديمي
للطلبة و تعويض الفاقد التعليمي خالل العام الدراس ي  ، 2023/2022يسر قطاع العمليات الـمدرسية ( ) 2تنفيذ برنامج
الدعم األكاديمي في الـمواد األساسية لط ـلـبة الحلقة الثانية والحلقة الثالثة (للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني
عشر) باإلضافة إلى الصفين (الثالث والرابع من الحلقة األولى) مع العلم أن دوام الطلبة في البرنامج سيكون حضوريـا في الفترة
الـمسائية وفق آليات محددة  ،وسيستمر حتى نهاية العام األكاديمي  ،وذلك بواقع ( )12جلسة تعليمية خالل ستة أسابيع
دراسية لكل فصل دراس ي  ،والرسوم الـمستحقة على الـمواد الدراسية ستكون هي على النحو التالي:
الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر):
-

الصفين التاسع والعاشر :مادة واحدة من مواد العلوم مجانية (كيمياء – فيزياء – أحياء) بشرط اختيار الطالب
مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

-

الصفين  11و :12مادة الرياضيات مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (كيميا – فيزياء – أحياء
– لغة إنجليزية – لغة عربية).

الحلقة الثانية (الصفوف من الخامس وحتى الثامن):
-

مادة العلوم مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة اإلنجليزية).

الحلقة األولى (الصفين الثالث والرابع فقط):
-

مادة العلوم مجانية بشرط اختيار الطالب مادة مدفوعة من مواد (الرياضيات – اللغة العربية – اللغة

اإلنجليزية).
سارعوا بالتسجيل اآلن (( وذلك في موعد أقصاه الجمعة الـموافق  30سبتمبر  )) 2022عبررابط التسجيل التالي:
https://forms.office.com/r/2v3TjvEmgu

مالحظة :الرسوم الـمستحقة على الـمواد الـمدفوعة هي ( 600درهم) لكل مادة.
شاكرين لكم حرصكم على دعم مسيرة العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة
مدرسة ياس  -مشتركة
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للمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع مديرة الـمركز
أس ـ ـتاذة /أم ـ ـ ـل الجنيبي 056 441 8809
amal.aljanaiby@ese.gov.ae

