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

Week 10

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم
Unit 3 Fun and games
• Lesson 11
• Lesson 12
• Lesson 13
• Lesson 14
Unit 4/Making things
• Lesson 1
• Lesson 2
• Lesson 3

October 31- November 4
Enrichment Homework

Assessment االمتحانات

الواجبات اإلثرائية

Spelling words:
H.W on your activity book
page 38/43

High level
A rabbit is having a nap by a pond.
The rabbit hears a strange and scary sound.
Medium level
Under/ on/ next to/ right/ left

Spelling words: On Thursday

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:

Unit.3
• Lessons 6,7,8,9
• Grammar: can/ can’t

•
•
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Review vocabulary
words
Check ClassDojo for
activities

-

High level
We have fun.
We can play games.
Medium level
- Rock
- Paper
- Scissors
- Water
- bird

Science
العلوم

2D ,2C ,2B
المعلمة فاطمة

•

Fatima.Husain@ese.gov.ae

Lesson 2:
Quick Change

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday :اليوم
From: 08:50 am :من
To: 09:35 am :إلى

•
•

How the earth can
change
How can change
quickly Landscapes
Homework

Do activity about “earth quick” - page 32
Picture about some of earth quick which
happen in some countries.

2A = Huda

العلوم

Science

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

•
•

GUICK CHANDE TO EARTH
LANDSCAPE
VOLCANO ERUPTION

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.

PROJECT IT WIIL BE DONE
IN CLASS

•

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.
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TO BRING ALL MATERIAL TO SCHOOL,
YOU CAN FIND IT ON WATTS

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

ثالثاء

كتاب الطالب الجزء الثالث قصة بيت وسط
العاصفة ص15

ثالثاء

عرض القصة في الصف وقراءة
قصة مع المعلمة وطلب من طالب
وطالبات قراءة فقرات القصة

أربعاء

تدريب على الكلمات الدرس ص  14من كتاب
الطالب

أربعاء

كتاب النشاط ص  78و 79و  80حل
التدريبات مع المعلمة في الصف

خميس

امالء الكلمات الجديدة مثل يقبع  /انهمر /
عصفت  /دوي  /مرتبكة  /خفت  /بسط  /هزم

خميس

تصحيح الدفاتر وتصويب األخطاء
مع الطالب

جمعة

مراجعة المهارات اللغوية مثل الفعل الماضي
والمضارع واالمر

جمعة

كتابة األفعال في الدفتر وعلى
السبورة

المعلمة فاطمة الشحي
(2B) ,2A
fatema.hasani@ese.gov.ae

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

الريكوردر من طرف الطالب
جلب آلة ّ
الذين لديهم .

Music & Drama
التربية الموسيقية والمسرح (المعلم بشير)

درس آالت الفلوت والناي والريكوردر.

bechir.gharbi@ese.gov.ae

Games for fun
To develop Balance
HOMEWORK ON LMS

Finish the assignments on LMS

•

Make a project of wild
animals

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

Balances on different numbers of
body parts while playing funny
games
Vocab: 大象，蚂蚁，猴子
，熊猫
Sentences: 这是大象，我
。喜欢大象
Characters: 大，小
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Integrated Curriculum
المنهاج المتكامل

اثنين

االتحاد نعمه وأمانة ص  98الى  105كتاب
الطالب الجزء  2مع درس االمارات عروس
الخليج ص  108الى 118

اثنين

حل تدريبات درس االتحاد نعمة
وأمانة كتاب الطالب ص 105/ 104
وص 114

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

•
•

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

•

الوحدة الأولى:
عنوان الدرس:
 أزياء قديمة جدا" :فن تصميمالأزياء عبر العصور" (الجزء )2

جلب أدوات مادة الفن:

الأهـداف:
 التعرف على تاريخ فن تصميمالازياء عبر العصور القديمة.
 التعرف على الثقافاتوالحضارات البشرية القديمة.

أنشطة تفاعلية +
اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي +
التطبيق العـملي للدرس
تسليم األعـمال الفية
(تصحيح اللوحات الفنية)

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

المهارات:
 استخدام تقنيات وأساليبمتنوعة في الرسم والتلوين
واستخدام الوسائط المتنوعة
وتوظيف الخامات المتعددة
لإنتاج الاعمال الفنية.
Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا

Unit 4-STREAM Project
Complete all the checkpoints on LMS.
This makes up all the grades for the student

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

•
•

Review the prototype in
alignment with the design
constraints
Describe the importance of
testing and evaluation

يوم العمل

•

المعلمة أحالم ahlam.farah@ese.gov.ae

•

احتفالا بيوم العلم  ..عبر عن سعادتك وحبك تجاه
وطنك والتقط صورة سيلفي مع علم دولة
الإمارات العربية المتحدة.
In celebration of the Flag Day .. Show your
love and happiness towards your country
by taking Selfie with the UAE flag.

وحدة وطن

https://forms.office.com/r/Na4arwCfvV
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الساعة المكتبية Office Hour
:اليوم Day: Tuesday
:من From: 09:00 am
:إلى To: 11:00 am
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