Yas School
Common Cycle
Academic Year:2022-2023

مــدرسـة يـــاس
مــــشـــــتـركـــــــــــة
2023-2022 العام الدراسي

Check school website for the newsletters: www.yasschool.ae / Check Grade 3 Telegram Channel: https://t.me/joinchat/AAAAAFE7P9_Ly6w2z7uHAw

Parents Weekly Newsletter
Grade 3 الصف
TERM 1

Week 11
OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

SUBJECT الـمـادة

November 7-11
Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

•
Unit 3: Ready, Steady, Go!
•

Listening: To identify details within
short simple texts.

•

Reading: To read and identify familiar
words and set phrases in short simple
texts.

English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Candice = 3A & 3B
candice.ford@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
From:
To:

Monday
14:45 pm
15:45 pm

:اليوم
:من
:إلى

•

Speaking: To retell simple stories and
personal experiences related to the
lesson.

•

Writing: Write short simple sentences
based on the lesson topics.

•

Grammar: A review of gerunds (-ing)
and verbs
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•

•

Complete Activity
Book page 44
Read the story Bear
and Turtle have a race
on page 45 in your
Learners Book
A helpful resource to
support your
children’s phonics,
reading and
pronunciation
practice.
Starfall.com:
https://www.starfall.
com/h/indexgrades123.php

Assessment االمتحانات
Spelling Quiz
3A - Thursday
3B –Wednesday
Spelling Words:
bear, cave, hole, pond, rock,
frog, twist, spin, drop, lift
Optional Challenge:
Write 2 sentences using the
spelling words.
Spelling practice game:
https://quizizz.com/join?gc=
41252403
Spelling practice worksheet:
https://drive.google.com/fil
e/d/1_H6r6u6t2zSHt2oA5gN
BC21VFiS9Yrwm/view?usp=s
hare_link

•
Unit 3: Ready, Steady, Go!
•

Listening: To identify details within
short simple texts.

•

Reading: To read and identify familiar
words and set phrases in short simple
texts.

English

Ms. Sara = 3C & 3D
Sara.almashjary@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday :اليوم
From: 11:30 am :من
To: 12:10 am :إلى

Ms. Tasnim 3A
Math
الرياضيات

tasneem.kaloo@ese.gov.ae

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

•

Speaking: To retell simple stories and
personal experiences related to the
lesson.

•

Writing: Write short simple sentences
based on the lesson topics.

•

Grammar: A review of gerunds (-ing)
and verbs

Unit4: Use Patterns to Multiply by 0,1,2,5
and 10
♦
♦
♦

U4L1: Use Patterns to Multiply by 2
U4L2: Use Patterns to Multiply by 5
U4L3: Use Patterns to Multiply by 10

•

•

Complete Activity
Book page 44
Read the story Bear
and Turtle have a race
on page 45 in your
Learners Book

A helpful resource to
support your
children’s phonics,
reading and
pronunciation
practice.
Starfall.com:
https://www.starfall.
com/h/indexgrades123.php

Spelling Words:
bear, cave, hole, pond, rock,
frog, twist, spin, drop, lift
Optional Challenge:
Write 2 sentences using the
spelling words.
Spelling practice game:
https://quizizz.com/join?gc=
41252403
Spelling practice worksheet:
https://drive.google.com/fil
e/d/1_H6r6u6t2zSHt2oA5gN
BC21VFiS9Yrwm/view?usp=s
hare_link

Student Practice Book
U4L1: Pg 39-40
U4L2: Pg41-42
U4L3: Pg 43-44
MAPS Practice:
https://www.khanacademy.org
/join/V8745WGJ\
*Click on Assignments to
access materials
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Spelling Quiz
3D - Friday
3C –Friday

MAPS EXAM Monday 7
November 2022

Math
الرياضيات

Ms. Hanan Yousef
3B, 3C, 3D

hanan.yousef@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Wednesday :اليوم
8:50 am
From:
:من
9:35
am
To:
:إلى

Unit 4: Use patterns to multiply by
0,1,2,5,7
♦ U4 – 4 (Use patterns to multiply by 1
and 0)
♦ U4 – 5 (Use patterns to multiply by 0, 1,
2, 5, 10)
♦ U4 – 6 (Solve problem involving Equal
groups)

Student Practice Book
Homework
o U4L 4 – Page (45 –
46)
o U4L 5 – Page (47 –
48)
o U4L 6 – Page (49 –
50)
Daily Mental Math
Practice timetables of 2, 5,
and 10
Self-Learning on LMS
every Friday (at home)

MAP Exam
(7-11-2022) - Monday
Test 2
Unit 3 (all lessons)
Paper Based Exam
Tuesday 8-11-2022
(3C)
Wednesday 9-11-2022
(3B & 3 D)

Science
العـلوم

Ms .Swati ( 3A ,3B )

swati.sachdeva@ese.gov.ae
Office Hour الساعة المكتبية
Tuesday :اليوم
Day:
From: 09:40 am :من
To: 10:25 am :إلى

CHAPTER - Survival & Adaptations
LESSON - Survival of Organisms
Adaptations

Review PPT, Videos, Summary
on LMS

Ms. Fatima ( 3C ,3D )

Science
العـلوم

fatima.husain@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
From:
To:

Friday
11:00 am
12:00 pm

:اليوم
:من
:إلى

Lesson 1 (Completing)
•
•

Survival of organisms
Plant Need page 10
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إحضار الكتاب الثاني
Unit 3

3A-Retests of All Quizzes
on Wednesday
3B- Retests of All Quizzes
on Thursday

االثنين

مراجعة عامة للمهارات التي تم دراستها بالفصل
قبل االختبار

الثالثاء

االختبار التكويني الثاني بمادة اللغة العربية

المعلمة منى 3A
Muna.Aldahma@ese.gov.ae

االختبار التكويني الثاني يكون يوم
الثالثاء 8/11/2022

متابعة الطلبة في حفظ سورة التين

ابحث ص  98بكتاب النشاط

متابعة الطلبة في حل االنشطة المنزلية

حل نشاط ابحث ص105

الخميس

الجمعة

أنشطة قصة الوحش ذو األقدام الكبيرة

اللغة العـربية

حل أنشطة كتاب النشاط ص 68-76

الوحدة الثالثة :القلب الكبير
 قصة  :الوحش ذو األقدام الكبيرة(كتاب الطالب +كتاب النشاط)
 الفهم واالستيعاب  +حل انشطة كتابالنشاط ص 79-77

المعلمة بدرية الحوسني 3B
badrya.alhosani@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour
Day:
الجـمعة
اليوم:
11:00
am
From:
من:
إلىTo: 12:00 pm :

Integrated Curriculum
المنهج المتكامل

بالمهارات التي تم دراستها مثل :
 يا النداء -همزة القطعوهمزة الوصل  -جملة
اسمية وجملة فعلية
 كتابة فـقـرة منظمة عنيومي الجميل

حل أنشطة كتاب النشاط ص 54-52

األربعاء

الوحدة الثالثة :القلب الكبير
 قصة  :الوحش ذو األقدام الكبيرة(كتاب الطالب +كتاب النشاط)
 -التراكيب والمفردات

الساعة المكتبية Office Hour
Day:
اليوم:
الجـمعة
منFrom: 11:00 am :
إلىTo: 12:00 pm :

المعلمة حنان العامري 3C & 3D
hanan.alameri@ese.gov.ae

اإلسالمية

الوحدة الثالثة :القلب الكبير
)أعتز بعاداتي وتقاليدي ( كتاب الطالب +كتاب النشاط

االجتماعيات

Finish the assignments on
LMS

Make a building that
we have learnt

•

الوحدة الثالثة :القلب الكبير
القرآن الكريم (سورة التين)  +حل انشطة الطالب ص -84
85

Vocabs: 图书馆，电影院，公园，海
边
Sentences: 我想去图书馆
Characters: 想

•
•
•

درس حول آداب حضور الحفالت الموسيقيّة  +مراجعة
النغمات الموسيقية.
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الساعة المكتبية Office Hour
Day:
األربعاء
اليوم:
منFrom: 01:00 pm :
إلىTo: 02:00 pm :

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

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

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

UNIT 2 ATHLETICS
- PERFORM A RELAY RACE WITH
CORRECT TECHNIQUE

COMPLETE TASKS ON LMS

:الوحدة األولى
:جلب أدوات مادة الفن

)2  قالع حربية (اللقاء:عنوان الدرس
Virtual Art فنون بصرية
المعلمة سماح
samah.jerbi@ese.gov.ae

:أهم ألهداف
.· تعـزيز الثقافة لدي الطالب
· التعرف على تاريخ الفن وتنوع الحضارات اإلنسانية
.عبر العـصور

 اإلجابة عـن أسئلة+ أنشطة تفاعلية
 التطـبيق العـملي+ الكتاب المدرسي
للدرس
.ضرورة تسليم الواجـب

 استخدام التقنيات واألساليب المختلفة في:المهارات
الرسم والتلوين واستخدام الوسائط والمواد المختلفة
.إلنتاج األعمال الفنية
Week 11:
CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
3B, 3C, 3D
Hana@ese.gov.ae المعلمة هناء
Office Hour الساعة المكتبية
Day:

Thursday
Period 6

:اليوم

From:
To:

12:20 am
01:05 pm

:من
:إلى

 Lesson 1 (Practical on Maker Empire)
▪ Demonstrate features ME software by
drawing Emirati Traditional Outfit using
Shaper.
▪ Finish last stage on Under See Project
a. Test Process
 Lesson 2 (Improve stage)
- What Went Well?
- What Can You Do to Make the Project
Better
- Can you take any idea from your
classmates to improve your project?
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Complete and submit
Checkpoint 3
(Part A and Part B).
Solve activity book
Page 96-97

Note: Deadline to submit
Under Water See checkpoint 3
Project 10-11-2022

Note: Deadline of Checkpoint
3 extended.
Week 11:
 Lesson 1 (Practical on Maker
CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
3A المعلمة نورة الحوسني

Empire)
▪

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

drawing Emirati Traditional Outfit using
Shaper.

في حال لم تنضم لمجموعة الواتساب للمادة
 انقر هنا لالنضمام:أرجو االنضمام لها

 Lesson 2 (Verbal Discussion About

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
From:
To:

Friday-الجمعة
11:00

:اليوم
:من

12:00

:إلى

:رابط المكتب االفتراضي
انقر هنا لإلنضمام لالجتماع

Demonstrate features ME software by

the Final project (Improve)):
▪

what went well?

▪

Even better if..........

✓ Complete and submit
Checkpoint 3 (Part A
and Part B).

Checkpoint 3 (Part A and B)
on LMS before the due date
11-11-2022.
 Students must do it
before the due date,
11-11-2022.
 OR it will be counted
as Zero for the
student who did not
submit it.
 Part A:
▪ Click here to get the
project guidelines
▪ https://www.youtub
e.com/watch?v=s_93
vSNNUmY

 Part B:
▪ LMS Quiz
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Yas School, Common Cycle
مدرس ـ ـة ي ـ ـ ـ ـاس /مش ـتركـ ـ ـ ـة
أبوظ ـبي Abu Dhabi

دولة اإلمارات العربية الـمتحدة

األربعاء الـموافق  26أكتوبر2022
السادة أولياء األمور الكرام
تتقدم إدارة مدرسة ياس إليكم بالشكر والتقديرلجهودكم املخلصة وتعاونكم الدائم معنا في دعم العملية التعليمية ألبنائنا الطلبة  ،ونرجو أن
تصلكم هذه الرسالة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية.
هذا ونحيطكم علما بأن طـلبة الحلقة األولى والثانية والثالثة (من الصف الثالث وحتى الصف الحادي عشر) سيشاركون في الدورة الثانية من
اختبار قياس التقدم األكاديمي ) (MAPوهو تقييم دولي تكويني سيتم تنفيذه بواسطة مؤسسة اإلمارات للتعليم الـمدرس ي ).(ESE
والهدف من هذا االختبار هو تزويد الطـلبة و أولياء أمورهم وأعضاء الهيئة التدريسية ببيانات تكوينية وشخصية تحدد مجاالت معينة للنمو
لدى الطـلبة في مادة الرياضيات.
سيخضع طــلبة مدرسة ياس في الصفوف من الثالث وحتى الصف الحادي عشرلالمتحان على مدى ثالث فترات زمنية منفصلة على مدار العام
الدراس ي ( 2023-2022في كل من شهرنوفمبر ،وشهرينايروشهرمايو) .وال يتط ـلب أداء هذا االختبارإلعداد مسبق أو مراجعات  ،حيث أنها
ستقيس املهارات التراكمية لدى الطلبة في مادة الرياضيات .وسيتم تنفيذ االختبار خالل الفصل الدراس ي األول وفق البرنامج الزمني التالي:
•

االثنين املوافق  7نوفمبر : 2022الصف الثالث والرابع ()4D, 4B

•

األربعاء املوافق  9نوفمبر :2022الصف الرابع ()4A, 4C

•

الثالثاء املوافق  8نوفمبر  :2022الصفوف من الـ 5وحتى الـ11

•

األربعاء املوافق  9نوفمبر :2022االختبارالتعويض ي للمتغيبين بعذر مبرر

ستقوم إدارة املدرسة والهيئة التدريسية بتعريف الط ـلبة بأدوات االختبار ومتط ـ ـلباته (الحاسوب) والبروتوكوالت الخاصة بأداء هذا االختبار
عبراإلنترنت خالل اليوم الدراس ي وأثناء حصة مادة الرياضيات .كما سيقوم معلمو مادة الرياضيات بإعداد الطلبة لالختبار في الحصص
الدراسية التي تسبق االختبار بتنفيذ الـمراجعات الشاملة  ،وسيقومون كذلك بتزويد الطلبة بمذكرات للتدرب على أسئلة االختبار في املنزل.
يتط ـ ـلب إجراء جميع الطــلبة هذا االختبار حضوريا في الـمبنى الـمدرس ي في اليوم املحدد لفصلهم  ،وعليه نرجو عدم تغيب الطلبة عن املدرسة
وحرصهم على الحضور ،وضرورة إحضار جميع طلبة الحلقة الثانية والثالثة أجهزة الحواسيب الشخصية املحمولة الخاصة بهم مع مراعاة
شحن الجهاز بالكامل  ،في حين سيتم اختبار طلبة الصفين الثالث والرابع في مختبرات الحاسوب املتوفرة في املدرسة.
من الضروري مشاركة جميع الط ــلبة في هذا االختبار وعدم تخلفهم وتغيبهم عن أداء االختبار ،حيث سيوفرلنا االختبار البيانات الدقيقة
لقدراتهم الرياضية ومهاراتهم الحسابية في مجاالت متنوعة في مادة الرياضيات ،كما سيعين الـمعلمين على تقديم استراتيجيات تدعم الطـ ـلبة
وتسهم في تحسين مستوياتهم في مادة الرياضيات.
نقدرجهودكم املخلصة املبذولة في دعم عمليتي التعليم والتعلم في مدرسة ياس
مع خالص الشكروالتقدير /إدارة مدرسة ياس (مشتركة)
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26 October 2022
Dear Parents,
The Yas School administration and staff extends warm regards to
you and your family and do hope you are staying safe.
We are writing to inform you about your child(s) involvement in the
next round of the Measure of Academic Progress (MAP) Exam,
which is a formative international assessment that will be
implemented by the Emirates School Establishment (ESE).
The purpose of the MAP exam is to provide students and teachers
with a longitudinal formative and personalized data that will
identify specific areas for growth in mathematics. YAS students in
Grades 3 to Grade 11 will sit for the next phase of the exam as
below:
• Grade 3 students: Monday 7 November
• Grade 4 students: Wednesday 9 November
• Grade 5 to 11: Tuesday 8 November
• Resist (Excused Absence only): 9-10 November
Yas school staff will familiarize students with testing equipment
(computer) and protocols, and administer the online exam to
students during the school day. Maths Teachers will share with you
revision for the exam. Please encourage your child to practice at
home.
All students will be required to attend school on the specific day
that is assigned to their class and make sure that they have their
laptop devices with them and fully charged as it is an online exam. It
is imperative that all students sit for the exam, as it will provide
them with knowledge regarding their mathematical abilities and
allow teachers to provide strategies for each child’s improvement.
We are much appreciative of your efforts in supporting teaching
and learning at Yas School.
Warm Regards,
Yas School Administration

