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Jak możemy żyć w sposób bardziej

zrównoważony?  

Jako NAUKOWCY będziemy: nadal rozwijać nasze umiejętności i rozumieć

praktyczne badania, jednocześnie kontynuując naukę o świetle i widzeniu. Będziemy
również uczyć się o słońcu jako nie tylko naszym największym źródle światła i ciepła, ale
być może także o kluczu do bardziej zrównoważonego życia z mniejszymi odpadami
naturalnymi.

Jako WRITERS będziemy: opierać się na naszym pisaniu obalonych

tradycyjnych tekstów, aby pisać historyczną fikcję, używając jako naszego sterownika
tekstu: Roman Tribune. Następnie przejdziemy do tekstów perswazyjnych z naciskiem na
ochronę naszego świata i wykorzystanie tego tematu jako inspiracji do tworzenia poezji
wolnych wierszy do przedstawienia.

Jako CZYTELNICY będziemy: studiując klasyczny tekst Roalda Dahla: Fantastic

Mr Fox, a następnie studiując Someone Swallowed Stanley , łącząc się z naszą trwającą
pracą tematyczną dotyczącą kwestii środowiskowych.

Jako MATEMATYKA będziemy: rozwijanie naszej wiedzy o ułamkach i

studiowanie prostych równoległych i prostopadłych w wielokątach. Równolegle

będziemy kontynuować pracę nad wszystkimi faktami z mnożenia i dzielenia, ze
szczególnym uwzględnieniem dwójek, czwórek i ósemek.

W INFORMATYCE będziemy: nadal bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystaj z

Internetu, jednocześnie korzystając z pakietu Scratch, aby nauczyć się bardziej
złożonych umiejętności programowania, takich jak tworzenie utworów muzycznych i
animacji.

Jako MUZYCY będziemy: nadal skupiać się na ocenie i porównywaniu. Nasza

grupa Year będzie korzystać z naszych doświadczeń związanych z wykonywaniem
Mamma Mia Abba z okazji Platynowego Jubileuszu, aby dowiedzieć się więcej o muzyce
pop z lat 70., korzystając z naszego internetowego źródła muzycznego Charanga.

W PE będziemy: kontynuować rozwijanie umiejętności, które pielęgnowaliśmy w

tym roku, aby uzyskać dostęp do szeregu gier zespołowych, nadal dostosowywać i
zmieniać działania i zasady dotyczące szeregu wyzwań fizycznych.

W RE będziemy: kontynuować poznawanie założycieli wiary, ze szczególnym

uwzględnieniem założycieli chrześcijaństwa, judaizmu i buddyzmu. Będziemy uczyć się o
ich naukach i ich znaczeniu w dzisiejszym świecie.

W DESIGN - TECHNOLOGY będziemy: przy użyciu zakresu techniki tkackie,

gdy projektujemy i wykonujemy zrównoważoną torbę.

Jako GEOGRAFIE będziemy: uczyć się o sposobach, w jakie możemy żyć w

bardziej zrównoważony sposób, ponieważ nadal chronimy nasz świat i żyjemy z ciągłymi
skutkami zmian klimatycznych.

W układance. będziemy: uczyć się o Zmienianiu Mnie, w tym fizycznych i

emocjonalnych zmianach, których doświadczamy przez całe życie. Przyjrzymy się
konkretnie zmianom, z jakimi dzieci wkrótce będą miały do   czynienia i zachęcimy je do
zadawania pytań, aby złagodzić wszelkie obawy, jakie mogą mieć.


