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

Week 12

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

الواجبات اإلثرائية

H.W on your activity book
Page 51/54

Unit.4 Making things
• Lesson 4,5,6,7,8
• Grammar: Using (ing) verb.

•
•

Review Spelling words
Please read every week
from MyOn (LMS)Check class dojo for
instructions about how
to use MyOn

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
-

Solution to slow down
landscape change

Assessment االمتحانات

High level
The clown is wearing glasses.
The princess is wearing a pink dress.
Medium level
Dress/ thobe/ trousers/ jacket/
a baya/ shoes

2B, 2C, 2D  سارة/ المعلمة

English
اللغة اإلنجليزية

Enrichment Homework

Spelling words: On Friday

Unit 4
Making things
• Lesson 5
• Lesson 6
• Lesson 7
• Lesson 8
• Lesson 9

sara.almashjary@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day: Thursday اليوم:
From: 11:15am من:
To: 12:00am إلى:

November 14-18

•
•
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How can people help to
slow change to earth
landscape?
Activities at class

Spelling Words: On Thursday
Dress/ thobe/ trousers/ jacket/
a baya/ shoes
Optional challenge: Write 2 Sentences
The clown is wearing glasses.
The princess is wearing a pink dress.

2A = Huda

Daily Mental Math
(Practice Write
numbers from 300 to
400

•

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

•

Solve activities in
Matific.

•

Students will learn:
• U5L3 – Represent Addition
with 2-Digit Numbers.
• U5L4 – Use Properties to
Add.
• U5L5 – Decompose Two
Addends to Add.

ثلثاء

اللغة العربية حروف العطف كتاب الطالب
ص  55الى 56

ثلثاء

حل التدريبات مع المعلمة حروف
العطف في كتاب النشاط

أربعاء

تربية اسلميه السيرة النبوية عائشة أم
المؤمنين ص  84الى ص 85

أربعاء

حل تدريب في كتاب الطالب ص 86
وص 87

خميس

عرض فيديو للمهارات اللغوية عن التنوين
وحروف العطف

خميس

كتابة كلمات بها تنوين ضم  /كسر /
فتح وحروف العطف

جمعة

قراءة قصص من منصة نهلة وناهل

جمعة

كتابة قصة بداية ووسط ونهاية
القصة
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المعلمة  /فاطمة
Fatima.Alnaqabi@ese.gov.ae
الساعة المكتبية Office Hour
Monday
Day:
:اليوم
09:40
am
From:
:من
:إلى To: 10:25 am

المعلمة فاطمة الشحي
(2B) ,2A
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:

Integrated Curriculum
المنهاج المتكامل

اثنين

تكيف االنسان مع بيئته ص  102الى ص
 108من كتاب الطالب

اثنين

حل التدريبات مع المعلمة ص 109
الى  111في كتاب الطالب

العلوم

MATH project (10 marks) Due date on
Thursday 17/11/2022 in LMS
Student have to make a video shows a life
word problem. For example, show two
different types of cars and tell the
problem. I have 15 cars. 8 are red. The rest
are yellow. How many yellow cars? Then
show the answer.

Solve practice book:
Page 41 to 44

•

Math
الرياضيات

عمل مشروع لتعويض الدرجات الناقصة في االختبارات
من  10درجات يجب تسليم الفيديو في المنصة على
المقرر يوم الخميس بتاريخ .2022/11/17
عمل فيديو للطالب يقوم بعرض مشكلة
و حلها مثل يقوم الطالب بعرض مجموعة من سيارات
بلونين مختلفين و يعرض المشكلة (لدي  15سيارة  .عدد
السيارات الحمراء  ،8كم عدد السيارات الصفراء ؟(

PROJECT AT SCHOOL

الساعة المكتبية Office Hour
Friday
Day:
:اليوم
:من From: 11:30 am
:إلى To: 12:00 am

Science

TEST 2:
)FROM PAGE (29—45

HOW DOES LANDSCAPE
CHANGE
HOW TO BE SAFE WHEN AN
EARTHQUAKE HAPPENS

HUDA.ALJABRY@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

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

،)درس الذوق الموسيقي (الجزء الثاني
. آلة الريكوردر+ األصوات الهادئة والصاخبة
•
•

UNIT 2 ATHLETICS
PERFORM A RELAY RACE

•
•

Term 1 Revision
Preparing for exam

.جلب آلة الريكوردر لمن لديه

HOMEWORK ON LMS
•
•

Term 1 Revision
Preparing for exam

•
•

Term 1 Revision
Preparing for exam
:جلب أدوات مادة الفن

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

51 ورشة عمل اليوم الوطني اإلماراتي

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

Design & Technology
التصميم والتكنولوجيا
ahlam.farah@ese.gov.ae المعلمة أحلم
Office Hour الساعة المكتبية
Day: Tuesday اليوم:
From: 09:00 am من:
To: 11:00 am إلى:

•
•

Develop programming skills
Understand block
programming

•
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Bring activity book

Check if the student completed all
checkpoints on LMS. Submit the project
during the class. This will make up all the
marks for the students.

Page 4 of 4

