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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:

Week 11

November 7-11

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework

الواجبات اإلثرائية

Assessment االمتحانات
Spelling words:

Unit 4
• Making things
• Lesson 1
• Lesson 2
• Lesson 3
• Lesson 4
• Lesson 5

H.W on your activity book
Page 41 to 44

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 Friday

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: 11-12-13-14
• Grammar: prepositions (place)

Review vocabulary words Check ClassDojo for
activities
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-

On
In
Under
Next to

Optional challenge –Write 2 sentences
using the spelling words.
- The ball is under the table.
- The cat is on the box.

2D ,2C ,2B المعلمة فاطمة

Science
العلوم

Fatima.Husain@ese.gov.ae

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

Lesson 2: Complete
Quick change
•

DESIGN SOLUTION TO SLOW
LANDSCAPE CHANGES

•
•

Activities at class
Homework

•

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:

DESIGN SOLUTION TO SLOW
LANDSCAPE CHANGES

•

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:

Students will learn:
• U5L1 – Strategies to Add
Fluently within 20.
• U5L2 – More Strategies to Add
Fluently within 20.
• U5L3 – Represent Addition with
2-Digit Numbers.
• U5L4 – Use Properties to Add.

•

•

•
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Solve practice
book:
Page 35 to 40
Daily Mental Math
(Practice Write
numbers from 300
to 400)
Self-Learning on
LMS every Friday (at
home).
Solve activities in
Matific.

Test # 3
In UNIT 4.1 to 4.5 Page 101 to 120
Paper Based Exam
Wednesday 19-10-2022
(2A & 2C)
Thursday 20-10-2022
(2B & 2D)

ثالثاء

قصة بيت وسط العاصفة قراءة القصة في
الحصة مع استخراج المهارات اللغوية تاء
مربوطة

ثالثاء

حل تدريبات في كتاب النشاط ص 83/ 81
قصة الثعلب المكار والماعز الطيبه ص
82

أربعاء

سورة قريش ص  68الى ص 72

أربعاء

حفظ سورة قريش ويتم تسميع بتاريخ
24/11/2022

خميس

امالء الكلمات  :العواصف  /األشجار /
الطقس  /المطر  /الهواء

خميس

أرجو حفظ الكلمات االمالئية

جمعة

كتاب السنع أخذ العادات واالخالقيات والهوية
الوطنية

جمعة

تدريب الطالب بااللتزام بعادات وتقاليد
االماراتية

جلب آلة الريكوردر لمن لديه.

•

درس الذوق الموسيقي  +آلة الريكوردر.

fatema.hasani@ese.gov.ae

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

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

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

HOMEWORK ON LMS

Finish the assignments on LMS

•

Make a craft of wild
animals

Basic rolls
To be able to perform different rolls
Vocab: 骆驼，蚂蚁
Sentences: 一只骆驼，两只骆
驼
Characters: 只
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•
•
•

Integrated Curriculum
المنهاج المتكامل

اثنين

أحب عادات أجدادي ص 90الى 97

اثنين

حل تدريبات في الحصة ص99/ 98
ص  100واجب منزلي

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

الوحدة األولى:
عـنوان الدرس:
• أزياء قديمة جدا" :فن تصميم األزياء عبر
العصور"

جلب أدوات مادة الفن:

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

األهـداف:
• التعرف على تاريخ فن تصميم االزياء عبر
العصور القديمة.
• 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 وتوظيف الخامات المتعددة إلنتاج
االعمال الفنية.

Students should bring a boat made from
recyclable material!!! This is 20 marks and
it is the last chance.
Note: There will be late submission
penalty

Unit 4 – STREAM Project

SB Pages: 38 to 48
AB Pages: 34 to 49

•
•

Explain the features of the
developed prototype
Describe the importance of
testing and evaluation
Explain how designs can be
enhanced
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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
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