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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:
From: 11:00 am من:
To: 11:45 am إلى:

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:

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 9

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Unit 3
• Fun and game
• New words: (throw, catch,
roll, hit, kick, bounce
• Lesson 6
• Lesson 7
• Lesson 8
• Lesson 9
• Lesson 10
Unit 3: Fun and game
• Lesson 2
• Lesson 3
• Lesson 4
• Lesson 5
• Lesson 6

October 24-28
Enrichment Homework

الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات
Spelling words: On Friday

H.W on your activity book
page 33 and 36

High level
Touch your right ear.
Shake your left foot.
Medium level
Help/flap/pond/nut/big
English Exam on Monday

Review vocabulary words Check ClassDojo for activities)

Vocabulary Words:
throw, catch, roll, hit, kick, bounce

Complete: Lesson 1: Slow
changes to Earth’s Landscape
-

(Erosion)
Lesson 2 Quick change page
29
(Landscape can change
Quickly)
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•
•

Activities at class
Homework

 من كتاب العلوم14 عمل النشاط ص
الرجاء توفير الدوات المطلوية

العلوم

Science

2A = Huda
HUDA.ALJABRY@ESE.GOV.AE

•

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:
From: 09:40 am من:
To: 10:25 am إلى:

المعلمة فاطمة الشحي
2B) ,2A(

Integrated Curriculum
المنهاج المتكامل

fatema.hasani@ese.gov.ae

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

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

QUICK CHANGES TO EARTH’S
LANDSCAPE
EARTHQUAKE
VOLCANO

Students will learn:
• U4L6 – Solve Two-Step Put
Together and Take Apart
Problems.
• U4L7 – Represent and Solve
Compare Problems.
• U4L8 – Represent and Solve
More Compare Problems.

TEST ON BOOK 1
FROM PAGE 10 TO 35
1. LOCAL LANDSCAPE
2. LAND ONEARTH

•

Solve practice book:
Page 29 to 34

•

Daily Mental Math
(Practice Write
numbers from 100 to
200)

•

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

•

Solve activities in
Matific.

Please solve all homework's in LMS
and practice book
(10 marks if solve homework on time)

قراءة الدرس في البيت قراءة جهرية

اثنين

52 درس اضحك تضحك الدنيا معك ص

اثنين

حل التدريبات في الصف مع المعلمة
55/56 مع ص

ثالثاء

52درس الفعل المضارع والفعل الماضي ص
54/ 53/

ثالثاء

- تسميع سورة العصر

أربعاء

درس السيرة النبوية شخصية عمر بن
 مع حديث66 الخطاب رضي هللا عنه ص
شريف فضل تالوة القرآن الكريم

أربعاء

50 أرجو حفظ الكلمات اإلمالئية ص
51/

خميس

/  عالوة على: امالء الكلمات الجديدة
/  المعدية/  السيطرة/  الفقاعة/ فوائد
 يحفز/  يزيل/ الكسجين

خميس

طلب من كل طالب وطالبة قراءة
القصة أمام زمالئهم

جمعة

قـراءة قـصص من منصة نهلة وناهل

جمعة
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جلب آلة الريكوردر لمن تتوفر لديه.

•

درس الفلوت ،الناي والريكوردر

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

Games for fun
To develop Balance

HOMEWORK ON LMS

Can say 鲸鱼，鲨鱼，海豚
Can ask and answer what marine
animal do you like
Can write characters 也，吗

•
•

Balances on different numbers of
body parts while playing funny games

Make a craft of marine
animals.

•

جلب أدوات مادة الفن:

أنشطة تفاعلية +
اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي +
التطبيق العملي للدرس
تسليم العـمال الفية
•
•
•
•

المجموعة  :1رسم اللبس
الفرعـوني القديم .
المجموعة  :2رسم اللبس
االماراتي التراثي(نسائي أو
رجالي)
المجموعة  :3رسم اللبس
االوروبي القديم.
المجموعة  :4رسم اللبس
االسيوي التقليدي ( الياباني
أو الصيني).

Vocab: 鲸鱼，鲨鱼，海豚
？Sentences: 你喜欢海豚吗
。我喜欢海豚
Characters: 也，吗

•
•
•

Bring the boat project to the DT class. This
is part A and it carries 20 marks.

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

Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

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

الوحدة الولى:
عنوان الدرس:
• أزياء قديمة جدا" :فن تصميم الزياء
عـبر العـصور" (اللقاء )2
الهـداف:
• التعـرف على تاريخ الفن في العصر
القديم.
• التعـرف 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
العـمال الفنية.
Unit 4 – STREAM Project

•
•

التربية الرياضية PE
المعلمة رباب

Identify the design
requirements and constraints
Identify different materials
used in prototyping
Classify the materials in
groups based on properties
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•
•
•

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

