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Oh, îmi place să fiu lângă litoral!

În RE vom fi: Explorarea și compararea credințelor din credințele creștine,
islamice și evreiești.

Ca MUZICII vom fi: Învățați să interpretați, să ascultați, să revizuiți și să
evaluați muzica diferită.

Ca SCRIITORI vom fi: Crearea unui poem în versuri libere, privind cu atenție
structura și forma acestui gen de poezie.

Vom folosi cunoștințele noastre despre scrierea poveștilor pentru a crea propria
noastră poveste fictivă în care personajul va depăși o provocare, aceasta va
include caracteristici cheie, cum ar fi utilizarea adverbelor, comparațiilor și
sintagmelor nominale extinse.

Pe măsură ce termenul se dezvoltă, vom trece la scrierea instrucțiunilor pentru a
produce o piesă de calitate non-ficțiune.

În PE vom fi: explorarea PE atât în   interior, cât și în aer liber. Copiii vor învăța o
varietate de abilități folosind diferite tehnici.

În calitate de CITITORI vom fi: Clarificarea, realizarea de predicții și
rezumatul cărților. De asemenea, vom pune și vom răspunde la întrebări despre
textul nostru de clasă și textele informative legate de subiectul nostru. Vom
continua să citim cărțile noastre 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:

numerele cu două cifre

Înmulțimși Împărțim

Identificați Timpul.

Rezolvați probleme folosind banii

Identificați fracțiile

Folosiți măsurători - Lungime și înălțime

Identificați poziția și direcția

În ISTORICI vom fi: Aflați despre oameni semnificativi și comparați modul în
care aceștia au influențat schimbările în societate. Ne vom uita în special la Amy
Johnson și la triumfurile ei.

În calitate de GEOGRAFII vom fi: Compararea și contrastarea zonelor de

coastă Învățarea despre geografia fizică și umană, făcând comparații din diferite țări.

În ARTISTI vom fi: dezvoltarea abilităților pentru a putea picta un tablou pe
litoral.

În PSHE -În Jigsaw vom: Urmăriți unitatea Relații unde vom lucra la înțelegerea
prieteniei, a familiei și a altor relații, rezolvarea conflictelor și abilitățile de
comunicare


