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Buletin informativ
Cine se stabilește Unde?

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: continuând să ne dezvoltăm abilitățile
și să înțelegem investigațiile practice, în timp ce învățăm despre oameni de
știință și inventatori de-a lungul istoriei. Vom afla despre unele dintre invențiile
cheie care ne-au schimbat lumea și vom investiga gândirea științifică din spatele
lor.

Ca SCRIITORI vom fi: analizând diferite forme de poezie, inclusiv jocuri de
cuvinte, și va continua să scrie texte informative despre râul Nil. De asemenea,
vom scrie povești de aventură pe o temă de călătorie.

În calitate de CITITORI, vom fi: studiind o serie de texte non-ficțiune despre râul
Nil. Vom clarifica, vom face predicții și vom rezuma. De asemenea, vom pune și
vom răspunde la întrebări pe baza textelor. Vom continua să folosim și să
completăm jurnalele noastre de lectură acasă.

În calitate de MATEMATICIENȚI, vom fi: Să continuăm să ne dezvoltăm
cunoștințele despre simetrie și formă înainte de a trece la timp. Alături de
aceasta, vom face verificarea națională a tabelelor de înmulțire (MTC) pentru a ne
testa cunoștințele despre toate datele cunoscute ale tabelului de multiplicare la
12x12.

În COMPUTING vom fi: să continuăm să folosim internetul în siguranță și
responsabil. De asemenea, vom folosi programul Scratch pentru a înțelege
codificarea.

În calitate de MUZICIENI vom: Învață să cânți la un instrument cu coarde ca
parte a oportunităților noastre mai largi de învățare. Vom lua parte la un
spectacol pentru a ne prezenta abilitățile la Bonus Arena.

În PE vom fi: Explorarea tiparelor de mișcare care ne vor ajuta să dezvoltăm
abilitățile și precizia în atletism.

În RE vom fi: vom fi: continuând să ne concentrăm pe două religii principale;
creștinism și budism. Vom privi mai în profunzime calea budistă de opt ori către
dreptate și vom folosi abordarea Discovery RE pentru a investiga întrebarea:
Care este cel mai bun mod ca un budist să ducă o viață bună?

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: cusut inclusiv proiectarea, realizarea și
evaluarea folosind cunoștințele tehnice dobândite de-a lungul trimestrului.

Ca GEOGRAFII vom fi: cercetarea și investigarea lanțurilor muntoase și
formațiunilor râurilor și cartografierea zonelor de așezare, inclusiv în jurul râurilor
precum Congo, Nilul și Niger. Vom localiza activitatea economică și legăturile
comerciale în jurul acestor locații.

În PSHE /Jigsaw vom: explora piesa finală intitulată „Changing Me”. Această
unitate va implica să aflăm despre corpurile noastre și despre cum se schimbă ele pe
măsură ce creștem.


