
 السلطان مدرسة في نستخدمه الذي (Busy Ants)" آنتس بزي" الرياضيات برنامج حول
 الفردية، واألنشطة الثنائية، واألنشطة بأكمله، الصف تدريس خالل من األساسية العددية لتطويرالمهارات خصيصا ً مصمم" آنتس بزي" برنامج إن

 .والتقويم
 .والتدّرج التتابع يحققون الطالب جميع أن من للتأكد بعناية، ومتسلسلة صغيرة خطوات في ومنظم مفصل منهاج وضع يتم ✓

 نضمان وبذلك منها، والتمكن األساسية، العددية المهارات في ذهنية طالقة تطوير على الطالب تساعد البرنامج في المستخدمة األدوات ✓

 واستكشافها جديدة مفاهيم على الطالب لتعريف وذلك. والمتصورة الملموسة التمثيالت من متنوعة مجموعة خالل من الطالب مشاركة

 .فاعل بشكل

 .محوريا ً دورا ً والتماسك الممارسة تلعب ✓

 .اإلجرائية الطالقة جانب إلى المفاهيمي الفهم تطوير من الطالب جميع تمكن بعناية، المصاغة والمسائل، التمارين إن ✓

 البرنامج لفعالية نتيجة وقررنا، الدنيا؛ والثانوية الدنيا، واالبتدائية الروضة، من كل في البرنامج بتجريب السلطان، مدرسة في قمنا، لقد
 المرحلة في للرياضبات بالنسبة المطاف، نهاية في نيتنا، إن. أيضا ً العليا االبتدائية في البرنامج هذا ننفذ أن القاه، الذي والنجاح والشعبية
 من بدءا ً ذاته البرنامج تنفيذ خالل من أنه ونعتقد. الثانوية المرحلة لدخول الالزمة المهارات لديهم الطالب جميع أن من التأكد هي االبتداية،
 في ثغرات أي حدوث ومنع اإلمكان، قدر وسلس، طبيعي بشكل الثانوية إلى االبتدائية من االنتقال تعزيز يمكننا ،9 السنة وحتى الروضة

 .التعلم
 "آنتس بزي" الرياضيات لبرنامج الرئيسة السمات

 بدال ً العام، طوال والموضوعات المفاهيم تغطية تكرار يضمن ألنه لطالبنا بالنسبة خاص بشكل فاعل فهو حلزوني، تعلم نموذج" آنتس بزي"
 :هي لذلك الرئيسة الفوائد. فقط واحدة مرة تغطيتها من

 .األطفال عند للرياضيات المفاهيمي الفهم تطوير في المساعدة •

 .طالب كل عند التحصيل مستويات رفع •

 .الرياضيات تعليم في فعالية األكثر التدريسية األساليب تعزيز •

 .وهادفة ممتعة بمواد الطالب إمداد •

 .طالب كل عند والتمكن التدّرج ضمان •

 .بالرياضيات االستمتاع روح نفخ •

 (القدرات حسب التدريس طرق في التنويع) المتمايز التعليم
 المطروحة األسئلة ولكن،. التعلم أهداف إلى يصلون األوالد جميع أن يعني وهذا الدرس، محتوى في تمايز" آنتس بزي" برنامج في يوجد ال

 فهم تطوير على الطالب بعض سيركز. مختلفة ستكون  األسئلة حل خالل الصف في المتعلمون يتلقاها التي الفردية( السقاالت) التعليمية والدعائم
 سيعزز مما تطلبا ، أكثر مسائل خالل من تحديات بمواجهة اآلخر البعض سيقوم بينما واإلجراءات، الحقائق يخص فيما الطالقة وتحقيق عميق

 . نفسه بالمحتوى معرفتهم
 يضمن مما الطالب، كتاب داخل درس كل في المدمجة المتمايزة التحديات من مستويات ثالثة "آنتس بزي" ببرنامج الخاصة الطالب كتب لدى

 .طالب لكل تدرج معدل أفضل
 !ومقبول طبيعي، فهذا – كلها األسئلة على باإلجابة األطفال جميع يقوم أال المحتمل من

 وجده معين مفهوم عن ،"دوجو" رسالة عبر األمور، أولياء بإبالغ آخر إلى وقت من المعلمين قيام الممكن من فإنه المتمايز، التعليم لطبيعة نظرا ً
 .البنتكم/البنكم الدعم من مزيد تقديم حول وتوصيات اقتراحات لكم المعلم يقدم الحالة، هذه في. الصف في صعبا ً ابنتكم/ابنكم

 المنزلية الواجبات
 المشتركة األنشطة هذه وتقدم. والدمج للممارسة فرصا ً يوفر كما الدرس، لهدف ابنتكم/ابنكم فهم من للتحقق رائعة طريقة" آنتس بزي" دليل يقدم
 .ابنتكم/ابنكم تعلم لمساندة لكم فرصا ً أيضا ً
 الواجبات كتب إن. صفحة كل أسفل في الموجودة" به القيام يجب ما" ورسالة التعلم أهداف مثل إلرشادكم، صفحة كل في مفيدة تلميحات هناك
 وجد وإذا. الصفحات جميع إتمام الطالب جميع من نتوقع ال متمايزة، المنزلية الواجبات وألن. الصف داخل تدريسها جرى التي المفاهيم تعزز
 .التوقف عليها/عليه يجب واجب، أي حل في صعوبة ابنتكم/ابنكم
 . باستقاللية المنزلي الواجب بإتمام نفسه الطالب يقوم أن بمكان األهمية من ولكن،
 بعد فيما المعلومات هذه وتقوم. المنزلية الواجبات على اطالعه خالل من دعم، وبدون باستقاللية أنجزها التي الطالب أعمال معرفة المعلم يستطيع
 .أخرى مرة الموضوع تغطية تتم عندما التعلم ودعم بتوجيه

 والبيت المدرسة بين التواصل
 . البيت إلى ستصلكم والتي الوحدة، حول" األمور أولياء نشرة" بإرسال جديدة، رياضيات وحدة كل بداية في ابنتكم/ابنكم معلم سيقوم
 داخل الواجب في الوارد المفهوم تغطية تتم عدم الممكن من ألن وذلك المنزلي، الواجب إتمام فيه يجب الذي اليوم النشرة في المعلمون سيذكر
 .األسبوع خالل الحقا ً إال الصف
 التلخيصي التقييم نشاط



 الوحدة، خالل تغطيته تمت الذي العمل لتقييم األنشطة هذه من كل صمم وقد. التلخيصي للتقييم الصف داخل بنشاط وحدة كل نهاية في الطالب يقوم
 تساعد البيانات أن كما الطالب، تعلم في خاطئة مفاهيم أية بتحديد للمعلمين تسمح النتائج هذه من جمعها يتم التي المعلومات إن. أسابيع ثالثة ومدتها
 .التلخيصي التقييم نشاط فيه سيتم الذي باألسبوع مسبقا ً بإعالمكم دائما ً المعلمون يقوم. أخرى مرة المادة تغطية إعادة عند والتدريس التخطيط عملية

 . كاف تحضير المنزلية الواجبات وإتمام الصفوف حضور أن إذ! التلخيصي التقييم أنشطة أجل من بالمراجعة الطالب يقوم بأن توقعات توجد ال
 بمراجعة المعلمون يقوم الوثائق هذه خالل فمن. المدرسة في تبقى نفسها األنشطة ولكن الطالب، مع البيت إلى التلخيصي التقييم نتائج إرسال يتم

 .مستمر بشكل الفردي التقدم ومراقبة جديدة، أهداف وضع في الطالب مساعدة عند األنشطة
 اإللكتروني مدرستنا موقع خالل من الدعم
 األمور وأولياء المعلمين من كل مساعدة هدفها. الرياضيات منهاج في الرئيسة النواحي تحدد شاملة وثيقة االبتدائي الحساب سياسة إن •

 السياسة هذه". آنتس بزي" الرياضيات دورة في – القسمة الضرب، الطرح، ، الجمع – األربع العمليات ندّرس وكيف متى فهم على

 المهارة تطوير في والتدّرج التتابع من بينة على األمور وأولياء المعلمين وجعل المدرسة، أنحاء جميع في االتساق لضمان أيضا ً مصممة

 واستراتيجيات والحقائق، المفاهيم استخدام يتم كيف األمور وأولياء المعلمون يرى أن إلى السياسة تهدف كما. الصفية السنوات عبر

 .المستقبل في التعلم في وتساهم سابقا ، تعلمه تم ما على تبني أنها وكيف محد دة، صفية سنة أية في التدريس في الحسابية العمليات وأساليب

 

 .أبنائكم تقارير في الدرجات نظام في يساهم الذي التقدير بتفصيل الوثيقة هذه تمدكم االبتدائي؟ التحصيل درجات احتساب يتم كيف •

 
 

 الضرب جدول خدع •

 

 الرياضيات في ابنتكم/ابنكم لمساعدة+ 80 حول أفكار •

 

 البيت في الرياضيات في ابنتكم/ابنكم مساعدة •

 

 (التقييم تواريخ أيضا ً الوثيقة هذه تتضمن) االبتدائية للرياضيات السنوية الخطة •

 

 االبتدائية للرياضيات األجل متوسطة الفصلية الخطة •

 

 الوحدات أهداف •

 بقوة البرنامج يركز. وتقديرهم المهني رأيهم استخدام يستطيعون إذ للمعلمين، بالنسبة" آنس بزي" برنامج داخل ونةمر هناك :التنبه الرجاء  * 
 قد المعلمين أن إال التعليمية، األهداف بتغطية الطالب جميع يقوم أن المتوقع أن ومع. التعليمية األلعاب بواسطة المفاهيمي الفهم تحقيق على

 الطالب أن يعني ال فذلك التمارين كتاب داخل ملؤها يتم لم صفحة هناك كان وإذا  .الطالب تمارين كتاب دعم بدون المفاهيم هذه تدريس يختارون
 .أخرى بطريقة تعلمه الطالب أن ذلك يعني قد إذ الموضوع، ذلك يغط لم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABOUT BUSY ANTS AND HOW WE IMPLEMENT IT AT THE SULTAN’S SCHOOL  
 
Busy Ants Maths is a mathematical scheme designed specifically to develop fundamental numerical skills through 
whole-class teaching, paired and individual activities, and assessment.  

✓ A detailed, structured curriculum is mapped out in small carefully sequenced steps, ensuring continuity and 
progression for all children to achieve.  

✓ Its tools help children to develop and master their mental fluency in basic numerical skills ensuring pupil 
engagement through a variety of concrete and pictorial representations to introduce and explore new 
concepts effectively.  

✓ Practice and consolidation play a central role.  
✓ Carefully constructed exercises and problems enable all pupils to develop conceptual understanding alongside 

procedural fluency.  
At The Sultan’s School we trialled the scheme within Kindergarten, Lower Primary and Lower Secondary. As a result of 
its effectiveness, popularity and success we chose to implement this scheme into Upper Primary also. Ultimately our 
intention in Primary Mathematics is to ensure that children are well equipped with the skills required for Secondary. 
By using the same scheme from Kindergarten to Year 9, we believe we can aid the transition from Primary to Secondary 
as naturally and seamlessly as possible and prevent any learning gaps from occurring. 
 

KEY FEATURES OF BUSY ANTS MATHS 
Busy Ants is a spiral learning model. This model is particularly effective for our learners because it ensures concepts 
and topics are revisited frequently throughout the year and not just covered once.  The key benefits of this are to: 

• Assist in developing children’s conceptual understanding of maths. 

• Raise attainment levels for every child. 

• Promote the most effective pedagogical methods in teaching of mathematics. 

• Provide pupil materials, which are enjoyable and purposeful. 

• Ensure progression and mastery for every child. 

• Inspire enjoyment of maths. 
 
Differentiation 
In Busy Ants there is no differentiation in content taught. This means all learning objectives are covered by all children. 
However, the questioning and scaffolding individual pupils receive in class as they work through problems will differ. 
Some will focus on developing deep understanding and secure fluency with facts and procedures; while others are 
challenged through more demanding problems which strengthen their knowledge of the same content. 
 
The Busy Ant Maths Pupil Books have three levels of differentiated challenges built into each lesson within the Pupil 
Book ensuring the best rate of progression for every child. 
 
It is likely that all children will not answer all questions on all topics – this is normal, this is fine! 
 
Due to the nature of differentiation, from time to time teachers may inform parents via a dojo message of a particular 
concept your child may have found tricky in class. In such cases teachers will provide suggestions and 
recommendations about how you could support your child further. 
 
Homework  
The Busy Ant Homework Guide provides a great way to check your child’s understanding of the lesson objective as 
well as providing practice and consolidation opportunities. These shared activities also provide opportunities for you 
to support your child’s learning.  
There are helpful tips on each page like the learning objectives as well as a ‘What to do’ message at the bottom of the 
page to help guide you. Homework books reinforce concepts taught within class, and because homework is 
differentiated, there is no expectation for all children to complete all the pages.  
Should your child find any homework too tricky they should stop.  
However, it is paramount that homework is your child’s independent work.  
Homework participation shares with teachers what the child can do independently without any support. This 
information then guides and supports learning when the topic is next revisited. 
 
 



Home / School Link 
At the beginning of each new maths unit your child’s teacher will send home a Unit Parents’ Newsletter. This 
comprehensive document offers you activity ideas, strategies and questions to try at home to help support your child’s 
learning around a new topic. The newsletter also tells you about new vocabulary taught within a topic. 
 
The student’s classroom activity books also share lesson objectives. You are welcome to view your child’s. Please 
arrange a convenient time with your child’s homeroom teacher. 
 
Teachers will indicate the day when maths homework should be completed. This is because the concept in homework 
task may not have been covered in class until later in the week. 
 
Summary Assessment Activity 
At the end of each unit students will do an in class Summary Assessment activity. Each of these is designed to assess 
the work covered during the three-week unit. The information gathered from these results allows teachers to identify 
misconceptions with children’s learning, and the data also helps to inform planning and teaching when the topic is 
next revisited. These activities are used to set individual targets for children. Children will never be asked a question 
in a summary activity which they have not already covered in class. Teachers will always pre-warn you of the week 
when a Summary Assessment activity will take place.  
 
There are NO expectations that children should revise for Summary Assessment Activities! If children have been 
attending classes and have been completing their homework this will be sufficient preparation. 
 
Assessment Summary results will be sent home with students; however, the activities themselves will stay at school. 
Teachers refer to these when helping children to set new targets and continually monitor individual progress through 
these documents. 
 
Support on Our School Website 

• The Primary Mathematics Calculations Policy is a comprehensive document outlining the key aspects of the 
mathematics curriculum. Its aim is to provide both teachers and parents with understanding of when and how 
the four operations –addition, subtraction, multiplication and division, are taught in the Busy Ants maths 
course. It is also designed to ensure consistency throughout the school and to make teachers and parents 
aware of the continuity and progression in skill development across the year groups. It aims to enable staff, 
and parents, to see how the concepts, facts and calculation strategies and methods used in any particular year 
are taught, and how these build on previous learning and contribute to future learning. 

 

• How Primary Attainment Grades are Calculated? This document provides you with the breakdown of 
weighting which contributes to the grading system in your child’s reports.  

 

• Times Tables Tricks 
 

• 80+ Ideas to Help Your Child With Maths 
 

• Helping Your Child with Maths at Home 
 

• Primary Mathematics Year Plan (this document also includes assessment dates) 
 

• Primary Mathematics Medium Term Plan 
 

• Block Targets 
  
*Please note: there is flexibility within the Busy Ants Scheme for teachers to use their professional judgment and 
discretion. The Busy Ants scheme has strong focus on providing conceptual understanding through games-based 
pedagogy. Whilst it is expected that ALL learning objectives are covered, sometimes teachers may choose to teach 
such concepts without the support of the children’s workbooks. If a page within a work book is empty this does not 
infer that the child has not covered this topic, it just suggests that they may have experienced the learning in another 
way. 
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