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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
SUBJECTالـمـادة

English
اللغة اإلنجليزية

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

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

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:

Week 8

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Unit 2
•
•
•
•

October 17-21
Enrichment Homework

الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات
Spelling words:

Lesson 11
Lesson 12
Lesson 13
Lesson 14

H.W in your activity book
Pg. 22/28

High level
Catch a small ball.
Hit a ball with a bat.
Medium level
Throw/catch/roll
hit/kick/bounce

Unit 3
• Lesson 1
• Lesson 2

Complete:
• Lesson 1: Slow changes to
Earth’s Landscape
• (Erosion)

• Review the weathering
• Identify the Erosion and
mention the difference
between weathering
and erosion
- Worksheet
- Complete the book

Use the second book Unite 3
Exam will be this week
Student activity
From the first book page 53
Q5

HUDA (2A)

العلوم

Science

HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
اليوم:
From: 11:30 am من:
To: 12:00 am إلى:

•
•

SLOW CHANGE TO EARTH
LANDSCAPE

Page 1 of 4

PROJECT ON CLASS

PAGE 6,7,8,9,10

Unit.2 -Lessons 7-8-9-10-11
•

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

•

Review vocabulary
words - Check
ClassDojo for
activities)

•

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

•

Extra Activity if you
can 😊 *With your
child make a fruit
salad at home and
tape the process,
then download the
video into class dojo
(Recipe- steps- final
dish)

English
اللغة اإلنجليزية

2B, 2C, 2D
 سارة/ المعلمة
sara.almashjary@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday اليوم:
From: 11:15am من:
To: 12:00am إلى:

•

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

•

Grammar: (Express likes and
dislikes- orders).

•

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:

•

Students will learn:
•
•
•

U4L3 – Solve Two-Step Add
To and Take From Problems.
U4L4 – Represent and Solve
Put Together Problems.
U4L5 – Represent and Solve
Take Apart Problems.

•

•
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Solve practice book:
Page 25 -28
Daily Mental Math
(Practice to write 3digit numbers) in
classroom.
Self-Learning on LMS
every Friday (at
home).
Solve activities in
Matific.

Vocabulary Words: B
Bread- labneh- olives- watermelonstrawberry- mango.

Test #3
In UNIT 3 page 63 to 95
Paper Based Exam
Wednesday 19-10-2022
( 2A & 2C )
Thursday 20-10-2022
(2B & 2D )

ثالثاء

يحفظ المتعلم الحديث

ثالثاء

الحديث الشريف فضل تالوة القران

أربعاء

مراجعة المهارات اللغويه

أربعاء

اختبار اللغه العربيه في المهارات
(التنوين والفعل الماضي والمضارع
واالسم والتحليل)

خميس

واجب حل صفحة  106/107من كتاب
الطالب

جمعة

تمثيل أدوار القصة

مالحظة هامة  :سيكون يوم االثنين
تفعيل يوم الغـذاء الصحي (يحضر
الطالب غذاء صحي  +ارتداء مالبس

خميس

يتبع درس االتحاد نعمه وامانه

جمعة

قـراءة قصص متنوعة من نهلة
وناهل

الفاكهة المفضلة لديه (اختياري)

•
•

Finish the assignments on LMS

•

درس اإليقاع المنتظم.
تطبيقات في األشكال اإليقاعية.

Make a project of marine
animals

•
•
•

Unit 4 – STREAM Project
Make sure students complete all their
exams on LMS

SB Pages: 37 to 44
AB Pages: 33 to 39

•
•

• Identify the design criteria and
constraints
• Identify the design problem
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badreya.saleh@ese.gov.ae

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

bechir.gharbi@ese.gov.ae

Balances on different numbers of
body parts while playing funny games
Vocabs: 鲸鱼，鲨鱼，海豚
Sentences: 我喜欢海豚。我
。也喜欢
Characters: 也，条

المعلمة بدرية الجنيبي
((2D,2C

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح (المعلم بشير)

Games for fun
To develop Balance
HOMEWORK ON LMS

fatema.hasani@ese.gov.ae

Integrated Curriculum
المنهاج المتكامل

اثنين

واجب صفحة  49/51سيتم حلها مع المعلمه

اثنين

النص التطبيقي قصة الضفدع
الصغير

المعلمة فاطمة الشحي
((2B ,2A

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

البرنامج الصيني Mandarin
Ms. liu
liu.zhongjie@ese.gov.ae

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
المعلمة أحالم ahlam.farah@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
:اليوم Day: Tuesday
:من From: 09:00 am
:إلى To: 11:00 am

الوحدة الأولى:
جلب أدوات مادة الفن:

أنشطة تفاعلية +
اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي +
التطبيق العملي للدرس
تسليم اللوحات الفية للدرس السابق

عنوان الدرس:
• الوحدة األولى ،عنوان الدرس:
• أزياء قديمة جدا" :فن تصميم األزياء
عبر العصور"
• (الجزء  1اللقاء التعريفي بمضوع
الدرس)
الأهـداف:
• التعرف على تاريخ الفن في العصر
القديم.
• التعرف على الثقافات والحضارات
البشرية القديمة.

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

المهارات:
• استخدام تقنيات واساليب متنوعة في
الرسم والتلوين واستخدام الوسائط
المتنوعة والخامات المتعددة إلنتاج
االعمال الفنية.

نرجو ارتداء الطلبة الزي الرياض ي يوم االثنين الـموافق  17أكتوبر  ، 2022حيث سيتم تنفيذ بعض
األنشطة الرياضية تستهدف الطلبة في جميع الـمراحل الدراسية أثناء ساعة الرفاهية البدنيـ ـة التي سيتم
تخصيصها للطلبة  ،خالل اليوم الدراس ي شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،
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