IPK Term 3 Curriculum and Learning Update
12th April 2021

Dear Parents and Guardians,
Welcome to Term 3. We hope that this update finds you all safe and well.
To commence Term 3, as an authorized IB PYP school, our PreK to G5 grades will be studying
these units of inquiry (UOI) through engaging and thoughtful Central Ideas:
UOI5


Grade 5 - The world is unequal and changes are needed.






Grade
Grade
Grade
Grade

This is our IBPYP Exhibition Unit and represents a significant learning milestone for all Grade 5
students the world over as it’s the culminating, collaborative experience in the final year of the
PYP (IPK). The Exhibition is an authentic process for students to explore, document and share
their understanding of an issue or opportunity of personal significance.

UOI4
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3
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-

Conflicts can have a variety of resolutions.
Disasters lead to human response.
Explorations lead to discoveries and new understandings.
Location shapes how people build their homes, around the world.

KG2 - My interests can be expressed in different ways.
KG1 - We can express our feelings through the arts.
PreK - Journeys are recorded in many ways.

As your child explores these concepts throughout their UOI please help them by discussing and
sharing examples of how you relate to the grade level Central Ideas.
For individual subjects, we will particularly focusing on in language phonics, spelling, key
vocabulary, reading – comprehension and inference, grammar and punctuation. In mathematics
we will focus on number – four operations (+, -, x, ÷), vocabulary, mental arithmetic and problem
solving. For inquiry we will promote independent thinking, communication, collaboration,
research, technology skills and e-safety.
Please discuss your child’s learning progress with your class teacher regularly. Working as a
partner of learning with your child and school can really help them make academic progress. Such
as practicing reading and number facts, and asking lots of questions daily.
Kind regards,
Mr Wayne
Head of School IPK

Mr Jason
PYP Coordinator

نبذة عن العملية التعليمية و منهج الفصل الثالث لقسم IPK
 12أبريل 2021

أولياء األمور الكرام،
نود أن نرحب بكم بحلول الفصل الدراسي األخير للعام األكاديمي  .2021- 2020حيث نتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.
بصفتنا مدرسة معتمدة من قبل منظمة البكالوريا الدولية ،سيتم تداول وحدة البحث الجديدة لجميع المراحل الصفية من رياض
األطفال إلى الصف الخامس االبتدائي ،و األفكار المركزية لهذه الوحدة على النحو التالي:
وحدة البحث الخامسة:

 الصف الخامس االبتدائي – العلم غير متكافئ و هناك حاجة إلى التغيير.
ً
ً
ً
هذه هي الوحدة الخاصة بمشروع التخرج للتالميذ ) ،(IB PYP Exhibitionالذي يمثل معلما تعليميا هاما لجميع تالميذ
الصف الخامس االبتدائي في جميع أنحاء العالم ،ألنه تجربة تعاونية و تتوج المرحلة الصفية األخيرة لنظام ).PYP (IPK
فالمعرض ( مشروع التخرج) هو عملية حقيقية للتالميذ الستكشاف ،توثيق و مشاركة فهمهم لقضية أو فرصة ذات أهمية
شخصية.
 الصف الرابع االبتدائي – يمكن أن يكون للنزاعات مجموعة متنوعة من الحلول.
 الصف الثالث االبتدائي – الكوارث تؤدي إلى استجابة اإلنسان.
 الصف الثاني االبتدائي – االستكشافات تقود إلى اكتشافات و فهم جديد.
 الصف األول االبتدائي – الموقع يحدد كيفية بناء الناس لمنازلهم في جميع أنحاء العالم.
وحدة البحث الرابعة:




الروضة الثانية – يمكننا التعبير عن اهتماماتنا بطرق مختلفة.
الروضة األول – يمكننا التعبير عن مشاعرنا من خالل الفنون.
الحضانة – يتم تسجيل الرحالت بعدّة طرق.

يرجى مساعدة أبنائكم في استكشاف المفاهيم الجديدة في جميع وحدات البحث ،من خالل المناقشة و تبادل األفكار و األمثلة
المرتبطة باألفكار المركزية.
أما بالنسبة للمواد األخرى ،سنركز بشكل خاص في مادة اللغة االنجليزية على تحليل و تهجئة الكلمات ،تداول مفردات جديدة،
القراءة ،الفهم و االستيعاب ،القواعد و عالمات الترقيم .وفي مادة الرياضيات سيتم التركيز على األعداد ،العمليات الحسابية (
الجمع ،الطرح ،الضرب و القسمة) ،المفردات الحسابية ،الحساب الذهني و حل المسائل الكالمية .أما بالنسبة لوحدة البحث
سيتم تعزيز مهارات التفكير ،التواصل ،التعاون ،البحث و المهارات التكنولوجية و السالمة اإللكترونية .
يرجى مناقشة التقدم األكاديمي ألبنائكم مع معلم الصف بانتظام و العمل معاً ،ممارسة القراءة والتعرف على األرقام يوميا ً
وطرح العديد من األسئلة ،لما له من أثر كبير على إحراز التقدم المطلوب.
تحياتي،
السيد - :وين ريتشاردسون.
مدير المدرسة – IPK

السيد - :جايسون باترون.
منسق منهاج IPK

