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Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 4 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 4 الصف
TERM 1
SUBJECTالـمـادة

Math الرياضيات

Ms .Tasneem 4A,4B
Tasneem.Kaloo@ese.gov.ae

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

Week 10

October 31- November 4

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

4A Unit 5: Numbers and Number
Patterns
❖ L5.3: Understand Multiples
❖ L5.4: Number or Shape Patterns
❖ L5.5: Generate a Pattern
❖ L5.6: Analyze features of a Pattern
❖ L6.1: Multiply by Multiples of 10,
100 or 1,000
❖ MAPS Practice
4B Unit 5: Numbers and Number
Patterns
❖ L5.2: Understand Prime and
Composite numbers
❖ L5.3: Understand Multiples
❖ L5.4: Number or Shape Patterns
❖ MAPS Practice

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية
Student Practice Book
♦ Grade 4A
♦ L5.3: Pg 39-40
♦ L5.4: Pg 41-42
♦ L5.5: Pg 43-44
♦ L5.6: Pg 45-46
♦ L6.1: Pg 47-48
♦ Khan Academy MAPS practiceLinks on LMS under assigned
lessons.
♦ Edu-share activities in LMS
under additional resources
♦ Practice 1-12 times tables
using Multiplication fact sheet
♦ Times tables practice:
www.topmarks.co.uk/hitthebutton

♦
♦
♦
♦
♦

Grade 4B
L5.2: Pg 37-38
L5.3: Pg 39-40
L5.4 Pg 41-42
Practice 1-12 times tables
using Multiplication fact sheet

www.topmarks.co.uk/hitthebutton

♦
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Edu-share activities in LMS
under additional resources

Assessment االمتحانات

MAPS Exams
Wednesday 9 November
2022

 Student Practice Book
Module 5 Lessons 3 to 6

Ms .Ginimol (4C)

Math الرياضيات

Ginimol.Kutty@ese.gov.ae

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

Unit 5 : Numbers and Number
Patterns
• L5.3 : Understand Multiples
• L5.4 : Number or Shape Patterns
• L5.5 : Generate a Pattern
• L5.6 : Analyze Features of a pattern

MAP Exam Practice

 ESE Padlet -MAPS practiceLinks on LMS under assigned
lessons.
 Khan Academy MAPS practiceLinks on LMS under assigned
lessons.
 Edushare activities in LMS
under additional resources
https://edushare.moe.gov.ae/
Home/URL?Id=f7523881-4c1c47cf-adb9-0fd3bad545c7

Quiz on
multiplication Table
from 0-12
MAP Exams
On Wednesday
9 November 2022

 Time table practice
https://www.topmarks.co.uk/
maths-games/hit-the-button
Ms. Ebtehal (4D)
ebtehal.alademi@ese.gov.ae

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

Unit 6:
•
•
•

U6L2 – Estimate Products
6L3 – Use the Distributive Property
to Multiply
U6L4 – Multiply 2-Digit by 1-Digit
Factors

Student Practice Book
•
•
•

Page: 47
Page: 49
Page : 51

___

Outcomes: UNIT 1
Science العلوم

Ms. Janie
Janie.ross@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Tuesday
Day:
:اليوم
Period 6
From: 12:25 pm
:من
13:00
pm
To:
:إلى

•

•
•

Students will identify the causeand-effect relationship between
forces and motion.
Students will explain potential and
kinetic energy.
Students will be able to identify
what robotics engineers do.
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Practical activities:
Study the Review about Unit 3:
Earth and it’s changing features
LMS/TEAMS

1. Motion: Golf and
tennis balls
2. Gravity: apples
3. Speed: balls - books

Civic Education

التربية الوطنية
والأخلاقية

Civic Education

التربية الوطنية والأخلاقية

4A & 4Bالمعلمة عائشة الكعبي
Ayesha.alkaabi@ese.gov.ae

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

 من كتاب الطالب123 & 122 واجب صفحة

 روابط من نور:تابع درس

بطاقة تهنئة عن يوم العلم

4C & 4D المعلمة سلوى
salwa-am.alali@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
:اليوم
الجمعة
From: 11:30 am
:من
12:15 pm
To:
:إلى

بطاقة تهنئه عن يوم العلم

روابط من نور: تابع درس

Unit 3- The UAE Desert

English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Kaypris
4A, 4B, 4C, 4D

•

Listening: Listen and understand
the overall meaning of a folktale
“The Boy and the Wolf”.

•

Speaking: Ask and answer
questions about the text with a
partner.

kaypris.evans@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
:اليوم
Tuesday
From: 12:20 pm
:من
01:05
pm
To:
:إلى

•
•
•

Writing: Write sentences using
correct punctuation.
Reading: Read and identify the
parts of speech in the texts.
Grammar: First conditionals (If
wolves live in the desert, they'll
keep the animal numbers low.)
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♦
♦
♦

Activity Book pages 26, 27, 29
MyOn Reading Activities
Review Spelling Words (Check
LMS for activities)

Spelling Words:
live, extinct, help, sheep,
wolves, farmer, village,
boring, alone, believe
*Spelling Quiz*
4A- Wednesday,
2 November
4B/4D-Thursday,
3 November
4C- Friday, 4 November

Finish the assignments
on LMS

Make a project of doing school
activities.

♦

Vocabs: 上课，看书，运动，唱歌
，画画，踢足球
Sentences: 你们在做什么？我们
。在上课
Characters: 在，们

•
البرنامج الصيني Mandarin
Ms. Liu

•

Liu.Zhongjie@ese.gov.ae

•

الوحدة الثانية  :مودة ورحمة
الكتابة :النص الوصفي ( وصف مكان )
السطر اإلمالئي اليومي:

كتابة النص الوصفي
( كتاب النشاط صفحة )61

األربعاء والخميس :
مسابقات التضاد والترادف قراءة
وكتابة

• يعيد صياغة المادة المسموعة
شفويا .
• يستوعب النص السردي
المسموع  ،محددا المغزى العام.
النشيد :يا أبي
•

•

يتعرف جوانب من معاملة
الرسول -صلى هللا وعليه وسلم-
للنساء.
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التربية اإلسالمية

تسميع الحديث واآليات
لباقي الطلبة

اكتب أسماء زوجات الرسول
( صلى هللا عليه وسلم )
ومن كانت أول زوجاته .

Olla.Ezeldin@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour

يحدد الفكرة الرئيسة والمغـزى
للنص األدبي من خالل التفاصيل
المساندة.

الوحدة الثانية  :مودة ورحمة
( معاملة الرسول صلى هللا عليه وسلم
للنساء)

المعلمة عال 4A & 4B

اليوم:

الخميس
الحصة 6

من:
إلى:

12:20 pm
01:05 pm

Day:
From:
To:

Arabic & Islamic
اللغة العربية والتربية اإلسالمية

يوم االثنين والثالثاء:
كل يوم أذهب إلى النادي الرياضي
ألتدرب على السباحة.

اللغة العـربية

• يكتب نصا وصفيا من ثالث فقرات
( مقدمة  ،وعرض  ،وخاتمة )
مستخدما تفاصيل حسية .
االستماع  :سر القوة.

السطر اإلمالئي اليومي
( حفظ اإلمالء بالحركات):

يوم الخميس :االختبار التكويني
الثاني في دروس :

-

ابحث  :عن حديث شريف لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم في أهمية احترام اآلخرين  ،وفي األجر الذي
يكتسبه من يقدر الناس  ،وال يتعالى عليهم .

-

-

يستخلص أهمية االحترام
والتواضع في حياة الفرد
والمجتمع.
يعبر بأسلوبه عن قيمة االحترام
والتواضع.

الساعة المكتبية Office Hour
Day:
اليوم:
الأربعاء
منFrom: 11:30 am :
إلىTo: 12:15 pm :

التربية اإلسالمية

-

القرآن الكريم (سورة
الغاشية )
الحديث الشريف( لم يكن
الرسول فاحشا وال متفحشا)
السيرة النبوية ( معاملة
الرسول للنساء)
القيم اإلسالمية ( االحترام)

الوحدة الثانية  :مودة و رحمة
القيم اإلسالمية  :االحترام

المعلمة عائشة الحمادي4C & 4D
Ayesha-aj.alhammadi@ese.gov.ae

Arabic & Islamic
اللغة العربية والتربية اإلسالمية

األربعاء والخميس :
فـ ْلت ْفـر ْح يا شهـيد؛ ألنَّك حي تـ ْرزق
عـ ْند هللا.

اللغة العـربية

االثنين والثالثاء:
سمو الشيخ مح َّمد بن
ك َّرم صاحـب ال ُّ
زايد آل نهْيان رئيس الد َّْولة – حفظه
هللا – حماة الوطـن.

حل كتاب النشاط
ص78-76

الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
درس  :شهيد اإلمارات األول
 يفسر المفردات الجديدة مستعينابسياقها و مفرداتها و أضدادها و
محيطها اللغوي.
 يقرأ النصوص بطالقة قراءةجهرية مراعيا التنغيم والضبط
السليم .
 يحدد صفات الشخصية وأفعالهافي القصص الخيالية ويقابلها
بصفات الشخصية وأفعالها في
القصص الواقعـية .

الوحدة األولى:

جلب أدوات مادة الفن:
♦

♦

أنشطة تفاعلية  +اإلجابة عن أسئلة
الكتاب المدرسي  +التطبيق العـملي
للدرس
تسليم الواجب Mini-project

صنع قناع افريقي باستخدام أوراق سميكة -أوراق
ملونة أو صحن ورقي-واستخدام خامات من البيئة
المحيطة :ريش-قماش-أزرار...

عنوان الدرس :صناعة القناع :
♦ "القناع االفريقي" (اللقاء الثاني من الدرس)
أهداف الدرس:
♦ انتاج لوحات بأسلوب الفن التشكيلي.
♦ استخدام خامات متنوعة من البيئة المحيطة.
المهارات:
♦ تنفيذ أساليب متنوعة للتلوين والدمج بين
الفنون التشكيلية والتكنولوجيا الرقمية.
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فنون بصرية Virtual Art
المعلمة سماح samah.jerbi@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
اليوم:
09
am
From:
من:
10 am
To:
إلى:

UNIT 2 ATHLETICS
التربية الصحية والبدنية
Physical & Health Education
المعلمة رباب
Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

Music التربية الموسيقية
bechir.gharbi@ese.gov.ae المعلم بشير

 ATHLETICS
PERFORM A SPRINT RACE WITH
THE CORRECT TECHNIQUE
(STANDING START AND LOW
START)
.) مراجعة الدرس السابق (آلة الزايلفون
. درس آلة البيانو

noura-kr.alhosani@ese.gov.ae
0504911666

في حال لم تنضم لمجموعة الواتساب للمادة
 انقر هنا لالنضمام:أرجو االنضمام لها
Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Friday-الجمعة
:اليوم
11:00
From:
:من
To:

12:00

:إلى

 انقر هنا لإلنضمام لالجتماع:رابط المكتب االفتراضي

Unit4 – Final Project on Scratch App
(Sustainable Development Goals
(SDGs))
 Employ the steps needed for
implementing a solution.
 Follow the Design process cycle to
finish the project stages:
▪
▪
▪
▪
▪

 اصطحاب آلة كيبورد لمن تتوفر لديه
. اصطحاب آلة الريكوردر لمن تتوفر لديه

✓ Unit 3 Activity Book:
Ensure that the student solved all
the activities in the activity book.
✓ Unit 4 Activity Book:
Ensure that the student solved all
the activities in the activity book.

Week 10:
CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
4A المعلمة نورة الحوسني

COMPLETE TASKS ON LMS

Ask
Imagen
Plan
Create
Test

Note: Please take screenshots of all
activities and add to course home
on LMS.

✓ Ensure that the student
submitted all tasks marked on
the screenshot above please
before 7-11-2022.

 End of Unit 3 Quiz and
Checkpoint 3 (Part A
and B) on LMS before 711-2022.
Students must do it
before the due date, 711-2022, or it will be
counted as Zero for the
student who did not
submit it.
Part A:
 Press here to get the
project guidlines
 https://www.youtube.com
/watch?v=ydpEq_HR7ic

After completing the
game on Scratch please
remind the student to
save the game and
upload it on LMS in
Corse Home.
Part B:
 LMS Quiz
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Unit4:
CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
4B, 4C, 4D
Hana@ese.gov.ae المعلمة هناء
Office Hour الساعة المكتبية
Tuesday
Day:
اليوم:
Period 6
From: 12:20 am
من:
01:05
pm
To:
إلى:

Sustainable Development Goals (SDGs)
1. Employ the steps needed for
implementing a solution.
2. Follow the Design process cycle to
finish the project stages:
•
•
•
•
•

Ask
Imagen
Plan
Create
Test

 Note: Student Must Solve All LMS
Activity Especially
 Checkpoint3-Part B
o Ask-Process
o Imagen-Process
o Test Process
 Student will submit screenshot for
his game or story in checkpoint3Part A

يوم العمل

 عبر عن سعادتك وحبك تجاه.. احتفالا بيوم العلم
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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Final Project: Student Must
Open Scratch and Create
Game or Quiz About
Sustainable Development
Goal
By the weekend you will find
a sample video of how
Student can make it or idea
about project.
NOTE:
Student Will Practice and
create project during classes
in school
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