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GIÁO LÝ
Học sinh sẽ học bài ‘Chúng ta là Một’ trong đó các em sẽ tìm hiểu các khái niệm như thuộc về, nhân cách
và tình thương. Qua Kinh thánh, các Giáo huấn về xã hội của Đạo Công Giáo, và thảo luận cá nhân, các học
sinh sẽ hiểu được vai trò quan trọng của cộng đồng và vai trò của chúng ta trong các cộng đồng này. Các
em cũng sẽ tìm hiểu về các dấu chỉ, hình tượng, nghi lễ và cầu nguyện có liên quan đến việc là thành viên
của cộng đồng Công Giáo và các cộng đồng khác mà chúng ta là thành viên.
TIẾNG ANH
Đọc: Học sinh sẽ đọc sách truyện tranh chất lượng cao nhằm phát triển vốn từ ngữ của em và hiểu được
mục đích của tác giả. Các em sẽ phát triển các kỹ năng đọc hiểu và giải thích lý luận của em bằng cách cung
cấp bằng chứng từ bài đọc.
Viết: Học sinh sẽ phát triển kiến thức về thể loại văn thuyết phục qua việc giáo việc làm mẫu và cùng cộng
tác viết văn. Các em sẽ học về quy trình viết văn chú trọng về việc phát triển các ý tưởng và dùng ngôn
ngữ để thuyết phục độc giả. Các học sinh sẽ phát triển các kỹ thuật thuyết phục hiệu quả trong bài văn của
em và thảo luận về các ảnh hưởng chúng tạo ra cho độc giả.
Nghe và Nói: Học sinh sẽ tham gia và đóng góp vào thảo luận trong lớp, làm sáng tỏ ý của em, phát triển
và ủng hộ các lý luận bằng việc công nhận và tôn trọng người khác.
TOÁN
Đặt Giá Trị: Học sinh sẽ phát triển kiến thức của em về đặt giá trí qua nhiều loại bài tập toán tương tác
khác nhau có liên quan đến số tròn và số lẻ (số thập phân và phân số). Các em sẽ áp dụng cáp phương
pháp đã được học về chia nhỏ số, sắp xếp lại và nhóm lại các số để giúp cho em giải các bài toán liên quan
đến phép cộng và phép trừ.
Đo Lường: Học sinh sẽ xem các bài học về đo lường thích hợp và liên kết các đơn vị đo lường với hệ
thống số thập phân. Các em sẽ so sánh nhiều loai đo lường khác nhau và chuyển đổi giữa chúng.
Thống Kê và Xác Suất: Học sinh sẽ xem và thu thập các số liệu thống kê khác nhau. Các em sẽ học cách
diễn giải các loại đồ thị và bảng khác nhau, và đưa ra khái quát chung dựa vào các kết quả tìm được.
TÌM HIỂU
Trong bài học ‘What does it mean to be a citizen?’ (Công dân nghĩa là gì?), học sinh sẽ tìm hiểu khái niệm
về quốc tịch ở mức cá nhân, địa phương, quốc gia và toàn cầu. Các em sẽ xem xét những cấp độ chính
quyền khác nhau trong nước Úc và vai trò, quyền và trách nhiệm của các chính quyền và công dân.
HỌC VỀ CẢM XÚC XÃ HỘI
Học sinh sẽ miêu tả các đặc điểm về mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và đề nghị ra những cách thức mà
mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau có thể đạt được. Các em sẽ phát triển về kỹ năng đọc hiểu cảm xúc bằng
cách học diễn dịch các phản ứng cảm xúc khác nhau từ người khác thông qua việc quan sát ngôn ngữ cơ
thể của họ và kiến thức của các em về các ưu điểm cá nhân.
NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
Trong Học kỳ Một, các học sinh Lớp 5&6 sẽ tiếp tục thể hiện khả năng của em để sử dụng không gian
Nghệ thuật Biểu diễn theo cách giúp cho các em cảm thấy an toàn về thể chất và cảm xúc. Ngoài ra, chúng
ta sẽ thực hành các kỹ năng cần thiết để trở thành người biễu diễn tự tin và thành viên khán giả khích lệ.

NGHỆ THUẬT TRỰC QUAN
Trong Học kỳ 1, học sinh sẽ sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật bao gồm các yếu tố về ‘đường’, ‘màu
sắc’ và ‘hoa văn’. Các em sẽ học về nhiều họa sĩ khác nhau và chuẩn bị các tác phẩm nghệ thuật cho buổi
Triển lãm Nghệ thuật của các em trong niên học này. Trọng tâm bài học là tạo nên không khí học tập tích
cực trong lớp Nghệ thuật Trực quan để học sinh cảm thấy thoải mái tìm hiểu, sáng tạo, suy ngẫm và chia
sẻ các tác phẩm nghệ thuật của em.
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ICT)
Trong kỳ này, học sinh sẽ tìm hiểu về các cách thức an toàn và trách nhiệm khi tham gia vào môi trường
trực tuyến (trên mạng). Các em sẽ được yêu cầu tìm hiểu về các cách giao tiếp thích hợp khi hợp tác trên
mạng và cách bảo vệ các thông tin an toàn. Các học sinh sẽ dùng các phương pháp lập trình để chia sẻ kiến
thức của em về an toàn trên mạng.
THỂ DỤC
Trong kỳ này, học sinh sẽ tham gia vào các sinh hoạt và trò chơi nhằm giúp phát triển các kỹ năng xử lý
bóng của em. Các em cũng sẽ học về luật chơi và chơi môn bóng chuyền và bóng rổ theo luật được điều
chỉnh.
TIẾNG IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
Học sinh sẽ ôn tập về ngôn ngữ dùng để giới thiệu và giao tiếp lịch sự trong lớp học. Sau đó, các em sẽ học
nói về du lịch và phương tiện giao thông ở In-đô-nê-xi-a. Trọng tâm văn hóa của môn học sẽ bao gồm việc
học về múa rối bóng (wayang kulit) và âm nhạc In-đô.
THƯ VIỆN
Trong Kỳ Một, học sinh sẽ làm quen lại với các quy định và giờ hoạt động của thư viện trường chúng ta,
chú trọng đặc biệt về việc lựa chọn phù hợp khi mượn sách về đọc. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về những lợi
ích sức khỏe của việc đọc sách.
HỌC Ở NHÀ
Học sinh sẽ củng cố những kiến thức về môn Đọc Viết và Toán. Mỗi ngày, các học sinh Lớp 5&6 phải đọc
sách 25 phút và hoàn thành bài tập thực hành toán nhân và toán chia. Hằng tuần, các em sẽ hoàn thành
hai bài tập trên Mathletics, và phát triển các kỹ năng viết văn đã được học trong lớp.

