
  

 

 

IPK Term 2 Curriculum and Learning Update 

February 2021 

Dear Parents and Guardians, 
 

Welcome to the second half of term 2, 2020-21. We hope that this update finds you all safe 

and well.  
 

Working through to the end of Term 2, as an authorized IB PYP school, our PreK to G5 levels 

will studying these units of inquiries through engaging and thoughtful Central Ideas: 

UOI4 (new) 

 Grade 5 - Making and using products harms humankind and the environment 

 Grade 4 - Past civilizations continue to shape our current life 

 Grade 3 - Family culture shows insight into our personal identity 

 Grade 2 - Responsible choices help sustain life on Earth 

 Grade 1 - Products go through processes before they are sold 

UOI3 (continued) 

 KG2 - We have a responsibility to care for our environment 

 KG1 - Our community works together to help us 

 PreK - Using our imagination helps us to grow 
 

As your child explores these concepts throughout the Unit of Inquiry please help them by 

discussing and sharing examples of how you relate to the Central Ideas. 
 

For individual subjects, we will particularly focusing on in language 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    Mr Jason 

Head of School IPK   PYP Coordinator 
 
 
 



  

 
 

 
 

 IPK   منهج الفصل الثاني لقسم العملية التعليمية و نبذة عن
2021فبراير   

 

 أولياء األمور الكرام،
 

 . حيث نتمنى أن تكونوا بصحة جيدة.2021- 2020بكم بحلول منتصف الفصل الثاني للعام األكاديمي نود أن نرحب 

 
لجميع المراحل الصفية من رياض  جديدة، سيتم تداول وحدة البحث المدرسة معتمدة من قبل منظمة البكالوريا الدوليةبصفتنا 

 :على النحو التالي هذه الوحدةل األفكار المركزية و، األطفال إلى الصف الخامس االبتدائي

 
:وحدة البحث الرابعة )الجديدة(    

 

 صنع و استخدام المنتجات يضر البشرية و البيئة. – الصف الخامس االبتدائي 
 تستمر الحضارات السابقة في تشكيل حياتنا الحالية.  – الصف الرابع االبتدائي  
 ثاقبة لهويتنا الشخصية.تظهر ثقافة األسرة نظرة  – الصف الثالث االبتدائي  
 تساعد االختيارات الموثوقة في المحافظة على الحياة على األرض. – الصف الثاني االبتدائي 
 تخضع المنتجات لعمليات عدة قبل أن يتم بيعها. – الصف األول االبتدائي 

 
 :(وحدة البحث الثالثة )القديمة  
 

 بيئتنا.لدينا مسؤولية تجاه رعاية  – الروضة الثانية  
 يعمل مجتمعنا معاً لمساعدتنا. – الروضة األول  
 النمو. على يساعدنا خيالنا استخدام – الحضانة  

 
يرجى مساعدة أبنائكم في استكشاف المفاهيم الجديدة في جميع وحدات البحث، من خالل المناقشة و تبادل األفكار و األمثلة 

 المرتبطة باألفكار المركزية.
 

للمواد األخرى، سنركز بشكل خاص في مادة اللغة االنجليزية على تحليل و تهجئة الكلمات، تداول مفردات جديدة، أما بالنسبة 
وفي مادة الرياضيات سيتم التركيز على األعداد، العمليات الحسابية )  .القراءة، الفهم و االستيعاب، القواعد و عالمات الترقيم

ردات الحسابية، الحساب الذهني و حل المسائل الكالمية. أما بالنسبة لوحدة البحث الجمع، الطرح، الضرب و القسمة(، المف
  .البحث و المهارات التكنولوجية و السالمة اإللكترونية سيتم تعزيز مهارات التفكير، التواصل، التعاون،

 
لقراءة والتعرف على األرقام يومياً ممارسة ا و العمل معاً، يرجى مناقشة التقدم األكاديمي ألبنائكم مع معلم الصف بانتظام

   إحراز التقدم المطلوب. لما له من أثر كبير على وطرح العديد من األسئلة،
  

  
  تحياتي،

  
  جايسون باترون. -السيد:                                                               وين ريتشاردسون. -السيد: 

  IPK منسق منهاج                                                                           IPK – مدير المدرسة

 


