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Cum au schimbat romanii Marea Britanie?

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: învățând despre oamenii de știință și
inventatori legați de programa Y5. Vom afla despre viața și opera lui David
Attenborough și documentarele sale; Margaret Hamilton și invenția ei a software-ului
care a permis lui Apollo 11 să meargă pe Lună; și rolul lui Neil deGeasse Tyson în
clasificarea lui Pluto. Vom afla despre modul în care tehnicienii CSI folosesc tehnici
științifice pentru a analiza dovezile și pentru a dovedi sau infirma teorii.

În calitate de SCRIITORI vom fi:

cinciuainedespre vulcani; o poveste cu suspans despre evadarea a doi copii dintr-o
erupție vulcanică; și un raport non-cronologic despre romani. Vom folosi textul nostru
de clasă: Escape from Pompeii de Christina Balit ca stimul pentru scrisul nostru.

Vom continua să ne dezvoltăm tehnicile de punctuație, gramatică și ortografie
printr-o serie de strategii. Vă rugăm să vă susțineți copilul cu asta acasă.

În calitate de CITITORI vom fi: Clarificarea, realizarea de predicții și rezumatul. Vom
pune și vom răspunde la întrebări despre cartea noastră de clasă Wonder de RJ
Palacio.

De asemenea, vom analiza o serie de cărți non-ficțiune, legate de subiectele noastre:
Romanii.

În COMPUTING vom fi: .Dezvoltându-ne în continuare cunoștințele despre cum să
ne păstrăm online și informațiile în siguranță. Vom continua să folosim programul de

codare: Scratch. Vom creați un set de instrucțiuni și folosiți abilitățile de rezolvare a
problemelor pentru a descompune un joc.

Ca MATEMATICIENI vom fi: Analizândstrategiile de înmulțire și împărțire a fracțiilor
zecimale cu numere întregi, pe baza cunoștințelor existente cu privire la faptele de
înmulțire. Vom rezolva o serie de probleme conexe care implică fracții zecimale.

Vom continua să exersăm zilnic reamintirea faptelor de înmulțire și împărțire.

În calitate de MUZICIENI vom: să studiezi muzica din Indonezia ca parte a unității
noastre de muzică mondială.Ne vom compune propriile motive muzicale și le vom
structura într-o piesă. performează ca ansamblu și învață limbaj muzical adecvat.

În PE vom fi: lucrând cu compania de dans NAPA pentru a crea o compoziție legată
de tema noastră romanii. Vom continua săne dezvoltăm abilitățile în jocurile cu
mingea, învățând cum să ne mișcăm corect și să ne dezvoltăm tehnicile de pase și
de apărare.

În RE vom fi: explorândmodul în care oamenii își exprimă convingerile prin simboluri
și artefacte personale. Vom lua în considerare semnificația festivalurilor și ritualurilor
religioase.

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: proiectarea, planificarea și realizarea de care
romane. Vom folosi o varietate de instrumente și materiale pentru a ne crea propriul
car.

În calitate de ISTORICI, vom fi: să învățăm despre Imperiul Roman și despre
impactul acestuia asupra Marii Britanii la acea vreme și despre moștenirea pe care
ne-a lăsat-o. Vom considera viața ca un celt sub dominația romană și vom afla de ce
Boudicca a condus o rebeliune împotriva romanilor.


