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Care material este cel mai util?

În ȘTIINȚĂ vom: Investigați materialele și proprietățile lor fizice. Vom
testa diferite materiale în funcție de faptul că sunt impermeabile sau nu și
vom înregistra ceea ce vedem - uităm la ce materiale ar fi cele mai
potrivite pentru o umbrelă pentru Teddy.

În calitate de MUZICIENI vom fi: Să învățăm să interpretăm, să
ascultăm, să revizuim și să evaluăm muzica diferită.

În calitate de SCRIITORI vom fi: Folosind majuscule, punctuație și
spații pentru degete în scrisul nostru. Textul șoferului nostru este „Tigrul
care a venit la ceai”. Vom citi această poveste și o vom folosi pentru a crea
propria noastră poezie Tiger Image și o poveste „depășirea unei
probleme” și o intrare în jurnal non-ficțiune.

În JIGSAW vom: Lucrați despre subiectul „Mă sănătos”. Pe parcursul
acestei unități de lucru ne vom uita la cum să ne menținem corpul sănătos
prin dieta, exercițiile fizice și rutinele de somn.

În RE vom fi: Privind îndeaproape modul în care creștinii se pregătesc
pentru Paște, explorând Marțea Grațietă, Duminica Mamelor, Postul și
Paștele însuși!

În PE vom: Fi antrenați de Tigers Trust în zilele de marți și XXXXXX.

În calitate de CITITORI vom fi: Continuând să citim cărțile noastre
RWI acasă și la școală, aceste cărți vor fi strâns legate de nivelul nostru de
fonetică. Vom continua să aducem acasă cărți de școală pentru a le
împărtăși unui adult care le poate citi cu noi.

În calitate de MATEMATICIENȚI, vom învăța să: Folosiți
adunări și scăderi în termen de 10. Urmăriți de o privire mai atentă pentru
a ne dezvolta fluența și stăpânirea numerelor 0-20.

Ca ISTORICI vom fi: Continuând să învețe despre jucării de-a lungul
istoriei. Ne vom uita la diferite jucării din trecut și le vom compara cu
tipurile de jucării care există în prezent.

În calitate de GEOGRAFII vom fi: Explorarea zonei locale prin hărți
și fotografii aeriene. Vom folosi lucrul de teren simplu și abilitățile de
observație pentru a studia geografia școlii noastre și a terenurilor
acesteia. De asemenea, uitați-vă la locurile de muncă din zona locală
(geografie umană) și mergeți la o plimbare locală.


