
Page 1 of 5 

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 6                       October 3-7 

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 2 
Family time 

• Lesson3 

• Lesson 4 

• Lesson 5 

• Lesson 6 

• Lesson 7 

H.W in your activity book 
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Spelling words:  
 
 

High level 
Some families are big. 

I love my family. 
 

Medium level 
mother/father/brother/sister 
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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: 
 

Review: 
 

• Land on Earth  

• Water on Earth 
 
 

 

- Complete the 
activities in book 

- Do the activity at 
class   

 نشاط : 
  

مل نشاط جماعي في الصف عن  ـتوفير صلصال ملون لع
   + توفير صحون بالستيك ةالمائي ةوالبيئاليابسه  

 
 

S
c

ie
n

c
e
 

 

وم
عل

ال
  

 

2A 
HUDA.J 

HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE 
 

Office Hour  المكتبيةالساعة  

Day: Friday اليوم: 

From: 11:30 am من: 

To: 12:00 am إلى: 
 

• WATER ON EARTH 

• EARTH SURFACE 
NO HOMEWORK 

TEST 1: 
ON MONDAY 

1- LOCAL LANDSCAPE 
2- LAND ON EARTH 

 

http://www.yasschool.ae/
https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw
mailto:loul.alrotali@ese.gov.ae
mailto:Fatima.Husain@ese.gov.ae
mailto:HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE
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2B, 2C, 2D 
سارةالمعلمة /     

sara.almashjary@ese.gov.ae  

 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Thursday اليوم: 

From: 11:15am من: 

To: 12:00am إلى:  

Unit.2 -Lessons 4-5-6-7 
 

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

• 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: (Answers Yes, I 
do- No,I don’t) 

Review vocabulary words - 

Check ClassDojo for 

activities) 

Vocabulary words: 
Family- father- mother- grandpa- 
grandma- sister- brother – me – big –
small  

M
a
th

  
ت 

يا
ض

يا
لر

ا
 

 

 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: 
 

• U3L4: Understand Even 
and Odd Numbers. 

• U3L5 – Addition Patterns. 

• U3L6 – Patterns with 
Arrays. 

• U3L7 – Use Arrays to Add. 

Solve practice book: 

• Page 13- 14 

• Page 15-16 

• Page 17 – 18 
 

Daily Mental Math 
(Practice write numbers 
to 1,000) In-Class. 

 
Self-Learning on LMS 
every Friday (at home). 

 
Solve activities in 
Matific. 

 
 

mailto:???@ese.gov.ae
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 المعلمة فاطمة الشحي 
(2A ,2B)  

fatema.hasani@ese.gov.ae  

 

 المعلمة  بدرية الجنيبي
(2C ,2D) 

badreya.saleh@ese.gov.ae  
 
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: خميس  ال  :اليوم 

From: 10:30 am من: 

To: 12:00 am إلى: 

 

 

وتسميع يوم االجمعة  يحفظ النشيد  

 / 10/  14بتاريخ 
 اثنين 

 ِن لَّما الحْ ـْ الغُصما أَْطيََب التُّفَّاْح في 

 ثِماُرهُ الُمضيئَة كالنّوِر في الِمْصباحْ 

 َهْل َخدُّهُ أَْحَمْر َكاْلَوْرِد أَْم أَْصفَرْ 

 ما أَْطيََب التُّفَّاحْ 

 َطْعٌم لَهُ ُسكَّْر ِعْطٌر بِِه يُْنثَرْ 

 َكالِمْسِك َوالعَْنبَرْ 

 التُّفَّاحْ ما أَْطيََب التُّفَّاْح ما أَْطيََب 

يد ماأطيب التفاح من كتاب طالب ص  درس  نش
 وحل التدريبات في الصف مع المعلمة   63و  62

 اثنين 

كتابة كلمات بها تنوين ضم /فتح  

 كسر  في الدفتر   /
 

 ثالثاء 

طاء تدريبات في الصف عن التنوين بعرض  ـعا

ضم /وكسر  بوربوبينت  وفيديوهات  عن تنوين 

على  ومشاركة الطالب في كتابة الكلمات وفتح   /

السبورة  حتى يتقنوا المهارة اللغوية بطريقة  

 صحيحة  

 ثالثاء 

و خطأ  / ووضع  أسئلة صح  األ
 دائرة على االجابة الصحيحة  

 أربعاء 

  اختبار بسيط في مادة التربية االسالمية  الدروس 

التكاثر  اللطيف الخبير / سورة فضل الصالة / هللا  

 وصفة الصالة 
 أربعاء 

حل التدريبات مع المعلمة  في  
 115/  114/  113الصف ص  

 خميس  109/112/  108ص درس  حاجاتي ورغباتي   خميس 

طلب من كل طالب وطالبة قراءة  
قصص في الصف وتمثيل دور  

 الحصه   المعلم الصغير  في 
 جمعة قراءة قصص من منصة نهلة وناهل   جمعة

 

Music & Drama 

 المعلم بشير() التربية الموسيقية والمسرح 

 bechir.gharbi@ese.gov.ae 

درس الضربات المنتظمة   •
 . الغير المنتظمةوالضربات 

 مع مراجعة لدرس اإليقاع المنتظم.  •

 الدرس عـلى   لرجاء متابعةا

 LMS منصة
 

 PEالتربية الرياضية 
 رباب المعلمة 

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae 

GAMES FOR FUN: TO DEVELOP 

THROWING 
 

• 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 

  

mailto:fatema.hasani@ese.gov.ae
mailto:badreya.saleh@ese.gov.ae
mailto:bechir.gharbi@ese.gov.ae
mailto:Rabeb.Garraz@ese.gov.ae
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Mandarin البرنامج الصيني   
Ms. liu  

  liu.zhongjie@ese.gov.ae 

• New words: 猫，狗，乌龟

，金鱼 

• Sentences:我喜欢小猫。 

• Characters: 猫，狗 

Make a poster of a certain 
animal’s profile 

• Can say 4 animal words 
• Can say “I like cats”, etc. 

• Can write 猫，狗 

Virtual Art  فنون بصرية 
 

 سماح المعلمة  
samah.jerbi@ese.gov.ae 

 : األولىالوحدة 
 

  :الدرس عنوان

   مصر قبل العربية )الجزء الثاني(  •
   

 
 داف:  ـاأله

التعرف على تاريخ الفن في   •

  .العصر القديم 

التعرف على الثقافات   •

 والحضارات البشرية القديمة.

 
  :المهارات

تقنيات واساليب  استخدام •

متنوعة في الرسم والتلوين  

واستخدام الوسائط المتنوعة 

والخامات المتعددة لإنتاج  

 الاعمال الفنية. 

  + تفاعلية نشطةأ

 + المدرسي  الكتاب  أسئلة  عن جابةإلا

 للدرس  لي عمال التطبيق

  :الفن مادة أدوات جلب

 

Design & Technology 
 والتكنولوجيا التصميم  

 

ahlam.farah@ese.gov.ae  المعلمة أحالم  
 

Office Hour الساعة المكتبية 

Day: Tuesday اليوم: 

From: 09:00 am من: 

To: 11:00 am إلى: 
 

Unit 3 - Planning 
 

▪ Identify the design process 
 

SB pages: 27 to 35 

AB pages: 23 to 31 

Complete activity in page 17. Create anything 

using old recyclable material with the 

students. Bring it next week to class to get  

5 marks bonus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liu.zhongjie@ese.gov.ae
mailto:samah.jerbi@ese.gov.ae
mailto:ahlam.farah@ese.gov.ae
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 شكًرا معلمي ةـــــــــــــــــــــــــــة في مسابقـــــــــــــــــــــــــــــللمشارك اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمدرسة ية ـــــــــــة العربيـــــــــــــــــــاللغرة ـــــــــــــــوكم أســـــــــــــــــــــــــــــــــتدع

 مسابقة:ـمجاالت ال 

 أجمل إلقاء شعري لقصيدة عن املعلم )باللغة العربية الفصحى(. .1

 أجمل باقة تهنئة )ورقية أو إلكترونية( من تصميم الطالب..2

 أجمل فيديو  قصير يظهر فيه  فضل املعلم..3

 رابط تسليم األعمال: 

https://padlet.com/bentzayed2

6/thankyouteachers 

 
 

 .تّم رصد هدايا قّيمة ألجمل األعمال الـمقدمة 

وعد الستالم األعمال املشاركة آخر م 

 2022  أكتوبر 3هو 

 

 شكًرا معلمي
 

https://padlet.com/bentzayed26/thankyouteachers
https://padlet.com/bentzayed26/thankyouteachers

