
Roku 3/4 i Roku 4 Letni Semestr 2
Kto osiedla się gdzie?

Jako NAUKOWCY będziemy: kontynuujemy rozwijanie naszych umiejętności i
rozumienie praktycznych badań, jednocześnie poznając naukowców i
wynalazców na przestrzeni dziejów. Będziemy poznawać niektóre z kluczowych
wynalazków, które zmieniły nasz świat i badać stojące za nimi myślenie
naukowe.

Jako PISARZE będziemy: przyjrzymy się różnym formom poezji, w tym grze
słownej, a następnie napisze teksty informacyjne o Nilu. Zamierzamy również
pisać historie przygodowe na temat podróży.

Jako CZYTELNICY będziemy: studiował szereg tekstów non-fiction o Nilu.
Będziemy wyjaśniać, przewidywać i podsumowywać. Będziemy również
zadawać pytania i odpowiadać na podstawie tekstów. Będziemy nadal korzystać
i uzupełniać nasze dzienniki do czytania w domu.

Jako MATEMATYCY będziemy: Kontynuować budowanie naszej wiedzy na
temat symetrii i kształtu, zanim przejdziemy do czasu. Oprócz tego
przeprowadzimy nasz krajowy test tabliczki mnożenia (MTC), aby sprawdzić
naszą wiedzę na temat wszystkich znanych faktów dotyczących tablic mnożenia
do 12x12.

W informatyce będziemy: nadal bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystać z
Internetu. Będziemy również używać programu Scratch, aby zrozumieć
kodowanie.

Jako MUZYCY będziemy: Naucz się grać na instrumencie smyczkowym w
ramach naszych szerszych możliwości uczenia się. Weźmiemy udział w
przedstawieniu prezentującym nasze umiejętności na Bonus Arenie.

W WF będziemy: Odkrywać wzorce ruchowe, które pomogą nam rozwinąć
umiejętności i dokładność w lekkiej atletyce.

W RE będziemy: będziemy: nadal koncentrować się na dwóch głównych
religiach; Chrześcijaństwo i buddyzm. Przyjrzymy się dokładniej buddyjskiej
ośmiorakiej ścieżce do prawości i wykorzystamy podejście Discovery RE do
zbadania pytania: Jaki jest najlepszy sposób dla buddysty na prowadzenie
dobrego życia?

W DESIGN - TECHNOLOGY będziemy: szycie łącznie z projektowaniem,
wykonaniem i wyceną z wykorzystaniem wiedzy technicznej zdobytej w trakcie
semestru.

Jako GEOGRAFIE będziemy: badanie i badanie pasm górskich i formacji
rzecznych oraz mapowanie obszarów osadniczych, w tym wokół rzek takich jak
Kongo, Nil i Niger. Wokół tych lokalizacji będziemy lokalizować działalność
gospodarczą i powiązania handlowe.



W PSHE /Jigsaw będziemy: eksplorować ostatni utwór zatytułowany „Changing
Me”. Ta jednostka będzie polegać na poznawaniu naszych ciał i tego, jak zmieniają
się wraz z naszym rozwojem.


