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Czy umiesz chodzić jak Egipcjanin?

Jako NAUKOWCY będziemy: Odkrywać cykle życia – skupiając się na rozwoju człowieka.
Zbadamy ciążę, rozwój i wzrost płodu oraz zmianę z niemowlęcia na starość.

Jako PISARZE będziemy: Pisanie wierszy swobodnych, opowiadań z historycznymi
sceneriami i tekstów perswazyjnych na podstawie naszego tekstu kierowcy: The Girl Who
Stole An Elephant autorstwa Nizrany Farook.

Będziemy nadal rozwijać nasze techniki interpunkcyjne, gramatyczne i ortograficzne za
pomocą szeregu strategii. Proszę wesprzyj swoje dziecko w domu.

Jako CZYTELNICY będziemy: Wyjaśnianie, przewidywanie i podsumowywanie. Będziemy
nadal zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące: Wonder autorstwa RJ Palacio i
rozpoczynać naszą nową lekcję: Secrets of a Sun King autorstwa Emmy Carroll.

Przyjrzymy się również gamie książek non-fiction, powiązanych z naszym głównymic:
Egipcjanie.

W INFORMATYCE będziemy: poszerzać swoje umiejętności programistyczne skupiając się na
projektowaniu, pisaniu i debugowaniu programów. Wykorzystamy sekwencjonowanie,
selekcję i powtarzanie w programach oraz wykorzystamy rozumowanie do wyjaśnienia
różnych algorytmów.

W ramach Digital Literacy będziemy korzystać z edytora tekstu, DTP, mediów
prezentacyjnych, badań internetowych i planowania arkuszy kalkulacyjnych.

W e-bezpieczeństwie nauczymy się bezpiecznie, z szacunkiem i odpowiedzialnie korzystać z
technologii; rozpoznawać akceptowalne/niedopuszczalne zachowanie; określić szereg
sposobów zgłaszania obaw dotyczących treści i kontaktu.

Jako MATEMATYCY będziemy: dalej rozwijać naszą wiedzę o tabliczkach mnożenia,
koncentrując się na 6 i 9-ach.

Na co dzień będziemy umacniać nasze rozumienie arytmetyki polegającej na dodawaniu,
odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

Naszym celem w nauce będą ułamki. Nauczymy się mnożyć ułamki właściwe, liczby
niewłaściwe i mieszane przez liczby całkowite. Będziemy mogli porównać dwa ułamki i użyć
odpowiedniego języka do opisania ułamków równoważnych. Będziemy mogli wykorzystać tę
wiedzę do rozwiązywania problemów.

Jako MUZYCY będziemy: be słuchać i oceniać różne gatunki muzyki pop z lat 90.,
koncentrując się na stylach Indie i R n'B. Będziemy ćwiczyć, wykonywać i obejmować
wszystko, co Oasis i TLC!

Poznamy instrumentację lat 90., techniki nagraniowe i style wykonawcze.

W WF będziemy: Koncentrować się na lekkoatletyce,rozwijać swoje umiejętności w bieganiu,
skakaniu i rzucaniu.

W RE będziemy: Poznawanie pielgrzymek. Zastanowimy się nad naszymi specjalnymi
podróżami/ulubionymi miejscami i dlaczego je odwiedzamy. Będziemy mogli porównać zakres
pielgrzymek przez różne religie i zaprojektować własną, znaczącą podróż.

W ART będziemy: rzeźbiarzami! Zbadamy znaczenie starożytnych egipskich masek
pośmiertnych oraz materiałów, z których zostały wykonane. Użyjemy kluczowych kolorów do
stworzenia własnych masek i oceny naszego produktu końcowego.

Jako HISTORYCY będziemy: nurkować w starożytnym Egipcie!archeologicznych . O sposobie
życia ludzi żyjących w starożytnym Egipcie dowiemy się z odkryćZbadamy znaczących
faraonów, dowiemy się, jak była reprezentowana Kleopatra, przeczytamy hieroglify oraz
porównamy i przeciwstawimy rządy Egiptu i Wielkiej Brytanii.

W PSHE -W Jigsaw będziemy: Skupić się na relacjach. Dowiemy się, jak budować poczucie
własnej wartości, dowiadujemy się o bezpieczeństwie w Internecie i bezpiecznych
społecznościach, czas przed ekranem i komunikowanie się ze znajomymi w Internecie.


