
 

AL AIN JUNIORS SCHOOL 

LEARNING TRAILS ( e-learning) 
Grade: 4 
 Week: 11                                                     Date: 31.05.2020 to 04.06.2020 

Subjects Lesson Objectives Materials required 

Arabic-Advance 
 

 – الجديدة المفردات على التعرف – ميرابل قصة"
جمل في جديدةال المفردات توظبف  
 عناصر تحديد – والفرعية الرئيسية الفكرة معرفة
  على تدريبات حل –  وحل وعقدة أحداث من القصة
. الدرس  

 – بوينت الباور – التقديمية العروض
 مواقع – العمل أوراق – تعليمية فيديوهات
 اختبارات – االلكتروني البريد -الكترونية

 قصيرة

Arabic-General 
 

( الصحية العادات" )  وغذائي صحتي"  درس  
 الصحي الطعام بين المقارنة – الجديدة المفردات تحديد
. الدرس تدريبات حل – الصحي وغير  

 على أمثلة كتابة – بالفعل التعريف:  النحوية المهارات
 الدرس

Resources - Power point – activity 
sheet- assignment programme 
Microsoft teams 

Islamic Studies – Arabic                              درس ذو النورين 
 عثمان بن عفان رضي هللا عنه              

 بوربوينت,كتاب ,أوراق عمل 

 فيديو قصير
Islamic Studies – English  
 

Generosity. • To suggest some ideas of 
being generous.                                                              
• To find out the effects of generosity 
upon the individuals and society. 

Textbook,  Worksheets , 
PowerPoint  
short video 

Moral Science Anger   
Self Esteem 

Textbook, PowerPoint  and video 

English 
 

Couplet or Imaginary poem. 
listening 

Textbook, Worksheets, PPT and  
videos 

Math 
 

Statistics – To interpret and present data 
using bar charts  pictograms and time 
graph 

Textbook, Worksheets PPT and 
videos. 

Science 
 

Solid, Liquid and gases. Investigating gas 
and heating and cooling. 

Textbook, Worksheets PPT and 
videos 

Geography/ History Educational Recreation Worksheets PPT and videos 
Computer Science 
 

Power point-components and tools MS Power point on computer, 
Text Book 

UAE Studies – Arabic  
 

 درس ابداعات جدي :
 أن يتعرف الطالب على التعريفات الواردة في الدرس
أن يعدد الطالب أهم األدوات القديمة التي استخدمها 

 األجداد 
 أن يستنتج الطالب أهمية دراسة تاريخ دولتنا 

استخدام البريد  –بوربوينت  -عرض فيديو
بعض -موقع مكروسوفت تيم   –اإللكتروني 

ة التعليمية األلعاب التعليمية التي تخدم العملي  

UAE Studies – English  Electronic Commerce Lesson Objective: 
In this lesson, students will understand 
what electronic commerce is and how it 
changed the way we shop today. 

PPT, video, Quiz 

French Unit 15 – on va a Paris. PPT, activity sheet, quiz, Microsoft 
teams, internet resources. 

Urdu Rishte —Pg-87, 88 Learning new 
vocabulary, Reading and writing practice. 

PPT, activity sheet, quiz, Microsoft 
teams, internet resources. 
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Class Teacher: ______________________________ 

HEALTHY TIP:  
Eat healthy food – Drink enough of water – Eat moderate amount of fats and oils – Eat less salt and sugar 
 


