IPK Term 3 UOI6/4 Curriculum and Learning Update
30th May 2021

Dear Parents and Guardians,
We hope that this update finds you all safe and well as we look ahead to finishing up what has
been a complex year of school; requiring much open-mindedness and resilience!
To conclude our 2020-2021 Programme of Inquiry, 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:
UOI 5


Grade 5 – ‘The world is unequal and changes are needed’.

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). On Thursday June 24 our fantastic Grade 5 students will be sharing their
inquiries to over 150 invited family members.
UOI 6






UOI 4




Grade 5: (coordinated with the Grade 5 Graduation) ‘Creative learning allows us to
share, reflect and celebrate’.
Grade 4 – ‘Our school and community are adapting to changes in the world’.
Grade 3 – ‘Humans have an impact on all living things’.
Grade 2 – ‘Balanced lifestyle choices help our well-being’.
Grade 1 – ‘People have a responsibility toward living things and the environment’.
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. We look forward to reading
your reflections after you have had the opportunity to join your children at the Student-Led
Conference in the final week of this Term. End of Year reports are due out 1st July.

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 للوحدة  4/6لقسم IPK
 30مايو 2021

أولياء األمور الكرام،
نتمنى أن تكونوا بخير و بصحة جيدة .نحن نتطلع لنهاية العام الدراسي بكل الظروف الصعبة التي ممرنا بها ،حيث تطلب منا
أن نكون أكتر انفتاحا ً و مرونة.
بصفتنا مدرسة معتمدة من قبل منظمة البكالوريا الدولية ،سيتم تداول وحدة البحث الجديدة إلكمال منهجنا لهذا العام األكاديمي
 2021-2020لجميع المراحل الصفية من رياض األطفال إلى الصف الخامس االبتدائي ،و األفكار المركزية لهذه الوحدة على
النحو التالي:
وحدة البحث الخامسة:

 الصف الخامس االبتدائي – العالم 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 (IPKو
سيتم عرض هذا المشروع يوم الخميس الموافق  24يونيو ،حيث سيقوم تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمشاركة المهارات
التي تم اكتسابها مع أكثر من  150فرداً من أفراد األسر المدعوين.
وحدة البحث السادسة:
 الصف الخامس االبتدائي – ( بالتنسيق مع مشروع تخرج الصف الخامس االبتدائي) "التعلم اإلبداعي يتيح لنا
المشاركة ،التفكير و االحتفال".
 الصف الرابع االبتدائي – مدرستنا و مجتمعنا يتكيفان مع التغيرات المحيطة في العالم.
 الصف الثالث االبتدائي – البشر لهم تأثير على جميع الكائنات الحية.
 الصف الثاني االبتدائي – خيارات نمط الحياة المتوازنة تساعد في رفاهيتنا.
 الصف األول االبتدائي – يتحمل الناس المسؤولية تجاه الكائنات الحية و البيئة.
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 .إننا نتطلع لقراءة مالحظاتكم بعد أن تتاح لكم الفرصة للمشاركة مع أبنائكم في عقد االجتماع
بإدارة التلميذ ،الذي سيعقد في آخر أسبوع من نهاية العام الدراسي .كما سيتم إصدار تقارير نهاية العام يوم الخميس المافق 1
يوليو.
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

