Yas School
Common Cycle
Academic Year:2021-2022

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2022-2021 العام الدراسي

Check School Website for the Newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 6 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFBRIoyrFAVyufDLgw
Please join Yas School Elite Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFXG0iBZ6T_DzayzjA

Parents Weekly Newsletter
Grade 6 Mainstream & Elite الصف السادس – المسار العام والنخبة
TERM 1

Week 5

OBJECTIVES
أهداف و مخرجات التعلم

SUBJECTالـمـادة

September 26-30
Enrichment Homework

6A, 6B, 6C, 6D الواجـبـات اإلثرائيــة
Homework 6E & 6F الواجبات المنزلية

Assessment االمتحانات
Spelling test
6A: author, sportsperson,
artist, explorer, national,
leader, future, book, sold out,
give up

6A and 6C: Students will talk about:
•

English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Hadeel (6A, 6B, 6C, 6D)
hadeel.alasad@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday :اليوم
8:00 am
From:
:من
9:00
am
To:
:إلى

•

Schools in the UAE and in other
countries, tips for a good day at school
and study tips.
Grammar: the first conditional.
Unit 2 (lesson 2, 3 & 4).

6B and 6D: Students will be able to:
•
•

Ask questions about sports, use “can”
and “can’t” to talk about sports and
use the present simple.
Grammar: Present simple
Unit 2 (lesson 1, 2 & 3)
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•
•
•

Alef
Worksheets (Group work)
Activity book

6B: breakfast, lunch, dinner,
daily, routine, wake up, brush,
teeth, sleep, eat
6D: shot put, gymnastics,
basketball, javelin, running,
badminton, volleyball, hockey,
sports, swimwear
6C: history, Arabic, Spanish,
science, Art, Design, Frensh,
Islamic Education, Social
Studies, Physical Education

Unit 2: Animals:

English Elite
اللغة اإلنجليزية نخبة

Ms. Fatema (6E, 6F)
Fatema.AlBalushi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
:اليوم
From: 09:40 am :من
To: 10:20 am :إلى

❖ Listening: To listen for information
and follow directions on a map.
❖ Speaking To ask and answer questions
about animals and how they live.
❖ Language Focus: To write rules and
advice about bees using must.
❖ Reading: To read a text to find
information about how to train a
falcon.
❖ Writing: To write instructions about
how to train an animal.

In class Activities

Wednesday 28/ 09/2022
Using modals.

Grammar:
Modal (Present)
Key Vocabulary:
hood, beak, talons, falconer, glove,
hunting, sick, lure, honeycomb, hive,
flower, nectar, wax, beekeeper, miniature,
disability, obstacles, trained.

Mr. Abdulrahman (6A, 6B)

Math
الرياضيات

Arahman.buhizam@ese.gov.ae

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

▪
▪
▪
▪

M2L1 – Understand Percents
M2L2 – Percents Greater Than 100%
and Less Than 1%
M2L3 – Relate Fractions, Decimals,
and Percents
M2L4 – Find the Percent of a Number

Complete All ALEF lessons
and Homework

TEST 1
Wednesday
28-9-2022
Unit 1 from lesson 1 to 7

M1L8 – Solve Rate Problems
M2L1 – Understand Percents
M2L2 – Percents Greater Than 100%
and Less Than 1%

LMS worksheet

ALEF

Mr. Ebtehal (6C, 6D)

Math
الرياضيات

Ebtehal.Alademi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Monday
Day:
:اليوم
8:50 am
From:
:من
9:35 am
To:
:إلى

•
•
•
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Continuous Weekly
Assessment

Math Elite
الرياضيات نخبة

Mr. Gary (6E, 6F)
Gary.vevers@ese.gov.ae

Learning Objectives:
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday :اليوم
8:00 am
From:
:من
8:45 am
To:
:إلى

Dr. Vishnu 6A, 6B

Science
العلوم

vishnu.jothivasan@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Wednesd
Day:
:اليوم
ay
2:10 pm
From:
:من
2:55 pm
To:
:إلى

•
•

M1L8 – Solve Rate Problems
M2L1 – Understand Percents

Revise for weekly quiz // Math book
pages if told by teacher

M1L6 – Convert Customary
Measurement Units
M1L7 – Understand Rates and
Unit Rates

Chapter 1 and Lesson 4
1. Describe transfer of thermal energy
2. Describe how fast matter transfers
energy
3. Describe specific heat – low or high?
4. Describe reflectivity – How white and
black objects absorb or reflect light
waves?

Alef lessons 16, 17, 18, 19, 20 and
21

Completing Alef assessments
– Check my understanding
and exit ticket.
Quiz in LMS for 1.1 to 1.2

Ms. Khawla 6C, 6D

Science
العلوم

khawla.alnakhbi@moe.gov.ae

Chapter 3+4
Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
:اليوم
From: 11:30 pm :من
To: 12:30 pm :إلى

Science Elite
العلوم نخبة

Ms. Sara 6E, 6F
Sara-M.alkaabi@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Tuesday
Day:
:اليوم
12:15
pm
From:
:من
1:00 pm
To:
:إلى

•
•

Thermal Energy Transfer
Thermal Energy Conductivity

Alef lessons 12,13,14,15,16

Matter and Energy in Ecosystems.
(Lesson 2: Flow of energy).
Lesson Objectives:
• Develop models that describe how
energy is transferred between
producers, consumers, and
decomposers in ecosystems.
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Make a poster for food chain

Weekly Assessment on
(Lesson 1: Photosynthesis and
cellular respiration)
Study pages 46 – 59 on
science textbook.

المعلم خالد ()6A, 6B, 6E
khaled.hasan@ese.gov.ae

تقرير عن المسجد النبوي يرفع في
LMS

حل منصة ألف ومنصة التعلم الذكي LMS

نص معلوماتي ( المسجد النبوي )

المعلمة رانية ()6C, 6D, 6F

ranyah.aldhanhani@ese.gov.ae

تقرير عن المسجد النبوي يرفع في
LMS

-

حل الدروس في منصة ألف.
حل النشاط في منصة التعلم LMS

-

حل الدروس في منصة ألف.
حل النشاط في منصة التعلم LMS

نص معلوماتي ( المسجد النبوي )

Arabic
اللغة العـربية

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
11:30
pm
From:
من:
إلىTo: 12:30 pm :

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 pm :
إلىTo: 12:30 pm :
المعلمة نورة الشحي

التدرب على تالوة سورة السجدة

•

تالوة سورة السجدة 3-1
مراجعة حكم القلقلة

الساعة المكتبية Office Hour
االثنــين
Day:
اليوم:
09:00
am
From:
من:
إلىTo: 10:00 am :

آلـــة البيانـو
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المعلمة رحمه (بنات)

Rahma.Mehrez@moe.gov.ae

الدراسات االجتماعية

سلم دو كبـير

المعلم سلمان (بنين)
selmen.zenned@ese.gov.ae

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

None

LMS activities and
Self-learning Activities

Algorithms and Programming: Functions
and Procedures

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 pm :
إلىTo: 12:30 pm :

المعلمة شيماء
shayma.habboush@ese.gov.ae

Music
موسيقى

مراجعة الدروس السابقة

حل دروس منصة الف

تابع درس الشخصيات الحضارية
درس المواطنة االيجابية

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
منFrom: 11:30 pm :
إلىTo: 12:30 pm :

Social Studies + ME

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

Islamic
التربية اإلسالمية

NOORA-AA.ALSHEHHI@ESE.GOV.AE

Visual Art
الفنون البصرية
Health & Physical
Education
التربية الصحية والرياضية

)المعـلمة فاتـن (بنين

 العلم و الفن:الدرس الثاني

faten.koussa@ese.gov.ae

)المعلمة جيهان (بنات

Mr. Brian (Boys)

 االطالع على حائط االنشطة-L1
LMS

 العلم والفن-L2

gehan.elhawy@ese.gov.ae

Brian.Shaughnessy@ese.gov.ae

LMS قـراءة الدرس في بوابة التعلم الذكي

Football
understand and demonstrate offensive tactics
in football and effectively use heading
the ball to be offensive.

Self-Learning on LMS

BASKETBALL

Mr. Amal (Girls)
amal.qundeel@ese.gov.ae

Passing – leading passes Develops passing
skills in basketball, Watch video in LMS

Watch a video in LMS

Ms. Mu Li (Girls)
Li.Mu@ese.gov.ae

Mandarin
البرنامج الصيني

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday :اليوم
From:

10:40 am

:من

To:

11:40 am

:إلى

Mr. Yi Zeng (Boys)
Yi.zeng@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
اليوم:
11:30am
From:
من:
To: 12:30pm إلى:

Lesson 2: 你好 Nǐ hǎo (Hello)
•
•
•
•
•

Pronounce 4 tones correctly
Say hello respectfully
Introduce myself (Wǒ shì...)
Introduce others
Know about China’s National Day

Will be celebrated on Sep 30th
ســيتم االحـ ـت ـفـ ــاء بالمناسب ــة
2022  سبتمبر30 في
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We will have China’s National
Celebration on Sep. 30th, please
wear Chinese traditional clothing.

مدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة يـ ـ ــاس
مشــتركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
أبوظ ــبي

السادة أولياء األمور الكرام  ..تحية طيبة وبعد ،،
انطـ ـ ـ ــالقا 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 الثانيـة (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

Page 6 of 6

للمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع مديرة الـمركز
أس ـ ــتاذة /أم ـ ـ ــل الجنيبي 056 441 8809
amal.aljanaiby@ese.gov.ae

