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 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:
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

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

Week 13

November 21-25

OBJECTIVES
أهـداف و مخـرجـات التـعـلم

Enrichment Homework
الواجبات اإلثرائية

Unit 6: Multiplication Strategies with MultiDigit Numbers
• L6.5: Multiply Multi-Digit by 1-Digit
Factors
• L6.6: Multiply Two Multiples of 10
• L6.7: Multiply Two 2-Digit Factors
• L6.8: Solve Multi-Step Problems Involving
Multiplication

Student Practice Book
♦ L6.5: Pg 55-56
♦ L6.6: Pg 57-58
♦ L6.7: Pg 59-60
♦ L6.8: Pg 61-62

Unit 6: Multiplication Strategies with MultiDigit Numbers
• L6.7: Multiply Two 2-Digit Factors
• L6.8: Solve Multi-Step Problems Involving
Multiplication

Student Practice Book
Unit 6: Lesson 7 and 8

Unit 6: Multiplication Strategies with MultiDigit Numbers
• U6L4 – Multiply 2-Digit by 1-Digit Factors
• U6L5 – Multiply Multi-Digit by 1-Digit
Factors
• U6L6 – Multiply Two Multiples of 10
• L6.7: Multiply Two 2-Digit Factors
• L6.8: Solve Multi-Step Problems Involving
Multiplication
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Assessment االمتحانات

Assessment on multiplication
strategies

__

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

Outcomes: UNIT 1 & 3
Students will do revision of ALL lessons:
• Identify what covers the Earth’s surface
• Understand what a fossil is.
• Explain how is the sedimentary rocks
formed?
• Students identify what Earthquakes are.
• Students will investigate how different
types and sizes of waves affect the
position and motion of objects
• Students will identify ways to reduce
earthquake damage.
• Students will identify the cause-andeffect relationship between forces and
motion.
• Students will be able to explain speed
and energy
•
Students will ask questions and construct
an explanation to describe the transfer of
energy when objects collide.

REVIEW THE REVISION ON LMS
AND CLASS DOJO

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

 أنا وطـن صغـير:درس

126 & 125 حل صفحة
من كتاب الطالب

 أنا وطـن صغـير: درس
126-125 حل أنشطة ص

حل انشطة كتاب النشاط ص

4C & 4D المعلمة بدرية
badrya.alhosani@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
:اليوم
الجمعة
11:30
am
From:
:من
12:15 pm
To:
:إلى
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Revision test: Unit 1
Grade 4A: 23 November
Grade 4B: 21 November
Grade 4C: 23 November
Grade 4D: 21 November

♦
Term 1 Exam Revision:

English
اللغة اإلنجليزية

Ms. Kaypris
4A, 4B, 4C, 4D
kaypris.evans@ese.gov.ae

Office Hour الساعة المكتبية
Day:
Wednesday :اليوم
12:00 pm
From:
:من
12:45
pm
To:
:إلى

Mandarin البرنامج الصيني
Ms. Liu

•

Listening: Listen and compare details of
text.

•

Speaking: Describe people and events

•

Reading: Read and make predictions

Grammar Review:
Pronouns, adverbs, present continuous/past
tense verbs, prepositions of place

•

♦

ESE End of Term1 English Exam
will be Wednesday, 7
December.
→

♦

Emirate National Day Celebration

Liu.Zhongjie@ese.gov.ae

Activity Book pages 3540
Review Vocabulary
Words and their
meanings (Check LMS
for activities)

Revision study guides
will be shared
Emirate National Day
Celebration

Exam Vocabulary Words:
Please review the meanings of
each word
family, parents, brother, sister,
impolite, polite, mammal,
desert, camel, hump, camping
trip, mountains, wolves,
classroom, coloured pencils,
glue, scissors, cut out, climb,
carry

Emirate National Day
Celebration

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

Office Hour الساعة المكتبية
Friday
Day:
اليوم:
9 am
From:
من:
10
am
To:
إلى:

:جلب أدوات مادة الفن

ٌٌ لخيص َوتجريد
 َت:عنوان الدرس
ٌ
)(اللقاء الأول من الدرس
:أهداف الدرس
.انتاج لوحات بأسلوب الفن التشكيلي
.استخدام خامات متنوعة من البيئة المحيطة

•
•

+ أنشطة تفاعلية
+ اإلجابة عن أسئلة الكتاب المدرسي
التطبيق العـملي للدرس

 تنفيذ أساليب متنوعة للتلوين والدمج:المهارات
.بين الفنون التشكيلية والتكنولوجيا الرقمية
التربية الصحية والبدنية
Physical & Health Education
المعلمة رباب
Rabeb.Garraz@ese.gov.ae

To be able to perform A HANDSTAND
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COMPLETE TASKS ON LMS

الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
أعرف لغتك ( أنواع الخبر )

•

اللغة العـربية

الكتابة ( يكتب نصا وصفيا )
يكتب نصا وصفيا من ثالث فقرات (مقدمة
وعرض وخاتمة) ( ،تعزيز مهارة)

الساعة المكتبية Office Hour

من سيرة الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب .

التربية اإلسالمية

مراجعة على منصة التعلم الذكي

• يصف عالقة سيدنا علي رضي هللا عنه
بالرسول صلى هللا عليه وسلم.
• يستخلص دور سيدنا علي بن أبي طالب في
هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم من مكة
المكرمة إلى المدينة المنورة.
مراجعة

المعلمة عال 4A & 4B
Olla.Ezeldin@ese.gov.ae

:اليوم

الخميس
الحصة
السادسة

Day:

:من
:إلى

12:20 pm
01:05 pm

From:
To:

Arabic & Islamic
اللغة العربية والتربية اإلسالمية

مراجعة مهارات الفهم القرائي
(نصوص قرائية على منصة التعلم الذكي)

•

يحدد نوع الخبر في الجملة االسمية (تعزيز
مهارة)

الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
الكتابة :كتابة نص وصفي (وصف المشاعر من
خالل حدث أو موقف)
-

اللغة العـربية

االستماع  :العصفوران و حبة القمح .
 يعيد صياغة المادة المسموعة شفويا ملخصاالمعلومات والفكر الرئيسة واألحداث.
 يستوعب النص السردي المسموع  ،محدداالمغزى العام.

:اليوم
:من
:إلى

-
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التربية اإلسالمية

-

يصف عالقة سيدنا علي رضي هللا عنه
بالرسول صلى هللا عليه وسلم.
يستخلص دور سيدنا علي بن أبي طالب في
هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم من مكة
المكرمة إلى المدينة المنورة.

Ayesha-aj.alhammadi@ese.gov.ae

الساعة المكتبية Office Hour

الوحدة الثالثة  :بطوالت خالدة
من سيرة الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب .

المعلمة عائشة الحمادي4C & 4D

الأربعاء

11:30 am
12:15 pm

Day:
From:
To:

Arabic & Islamic
اللغة العربية والتربية اإلسالمية

-

يكتب نصوصا من ثالثة فقرات.
يختار نقطة تركيز وبؤرة للكتابة  ،بناء على
الغرض والمتلقي .
يستخدم عالمات الترقيم.

Music التربية الموسيقية

.) درس آلة البيانو (الجزء الثالث
. تقنيات األصابع

bechir.gharbi@ese.gov.ae المعلم بشير
CCDI
التصميم اإلبداعي المحوسب واالبتكار
4A المعلمة نورة الحوسني
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

Week 13:
 Lesson 1 (Practical on Scratch)
▪ Create special programming regard
National Day
 Lesson 2 (Verbal Discussion About
the Final project (Improve)):
▪ what went well?
▪ Even better if ..............

 انقر هنا لإلنضمام لالجتماع:رابط المكتب االفتراضي

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:

Week 13:
 Lesson 1 (Practical on Scratch)
▪ Create special programming regard
National Day
 Lesson 2 (Verbal Discussion About
the Final project (Improve)):
▪ what went well?
▪ Even better if..............
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✓ Activity Book:
Ensure that the student
solved all the activities in
the activity book.
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