
Jako NAUKOWCY będziemy: 

Odkrywanie zmieniających się materiałów. Przeprowa-
dzimy szereg badań nad zmianami zachodzącymi w 
niektórych materiałach, gdy są one podgrzewane, 
chłodzone i mieszane z innymi materiałami 

 Jako PISARZE będziemy: 

Pisanie wierszy z metaforami, powieści od szmat do 

bogactwa i biografii w oparciu o nasz tekst klasowy: 

Oliver Twist autorstwa Charlesa Dickensa. 

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

Jako HISTORYCY będziemy: 

Dowiedz się o Cesarstwie Rzymskim i jego wpływie na 
Wielką Brytanię w tamtym czasie oraz dziedzictwie, 
które nam pozostawiło. Rozważymy życie jako Celt pod 
panowaniem rzymskim i dowiemy się, co doprowadziło 
do buntu Boudicki. 

..Jako MUZYCY będziemy:Posłuchaj i oceń utwór 

Night Ferry urodzonej w Londynie kompozytorki 

Anny Clyne. 

Skomponujemy własne motywy muzyczne i 
ułożymy je w utwór, wystąpimy w zespole i 
nauczymy się odpowiedniego języka muzycznego 
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Jako CZYTELNICY będziemy: 

Wyjaśnianie, przewidywanie i podsumowywanie. 

Będziemy również zadawać i odpowiadać na pytania 

dotyczące: Wonder by R.J. Palacio. 

Przyjrzymy się również gamie książek non-fiction 
związanych z naszymi tematami: Wulkany. 

W INFORMATYCE będziemy: 

Dalsze rozwijanie naszej wiedzy o tym, jak chronić 
siebie i nasze informacje w Internecie. Rozszerzymy 
naszą pracę o wykorzystanie programu do kodowania: 
Scratch. Nauczymy się tworzyć zestaw instrukcji do 
zaprogramowania naszego duszka do poruszania się 
zaczynając od Kota i Myszy. 

W PE będziemy: 

Rozwijanie naszych umiejętności w grach w piłkę, nauka 
prawidłowego poruszania się oraz rozwijanie technik 
podań i obrony. 

W R.E. będziemy: 

Dowiedzieć się, kogo czczą Hindusi i jakie formy może 
przybrać ich Bóg, Brahman. 

W DESIGN - TECHNOLOGY będziemy: 

Projektuj, planuj i wykonuj rzymskie rydwany. Do 
stworzenia własnego rydwanu użyjemy różnorodnych 

Jako MATEMATYCY będziemy:Opieraj się na naszej 

wcześniejszej nauce umiejętności mnożenia i dzielenia, 

rozszerzając naszą naukę o mnożenie i dzielenie 4 cyfr przez 

2 cyfry. Wykorzystamy umiejętności mnożenia i dzielenia, 

aby znaleźć obszar i rozwiązać wieloetapowe problemy. 

Poszerzymy naszą pracę o opracowanie metody krótkiego 
dzielenia i zrozumienie reszt w kontekście. 
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Mamy przed sobą tak ekscytujący termin dla dzieci. Nasz 

temat to „Jak wybucha trzęsienie ziemi?”. Przez cały okres 

będziemy łączyć nasze sesje tematyczne, w tym Sztuka, 

aby stworzyć inspirującą podróż edukacyjną. Dobra robota 
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Wszyscy jesteście NIESAMOWITE! 

P.E Dni PULLMAN CLASS Poniedziałek środa             

P.E Dni COWELL CLASS poniedziałki i czwartki 

Upewnij się, że Twoje dziecko przycho-
dzi w tych dniach do szkoły w stroju na 
wf. 

Skupienie się 

W tym semestrze koncentrujemy się 

na rozwijaniu kluczowych umiejętności 

dzieci w zakresie czytania, pisania I 

matematyki. 

Aby pomóc Twojemu dziecku odnieść 
sukces, upewnij się, że czytasz z nim 
co najmniej 3 razy w tygodniu i 
upewnij się, że Twoje dziecko codzien-
nie zwraca swoją książkę do czytania 
w szkole. 

Świergot 

Podczas semestru wiosennego będziemy 

nadal publikować aktualizacje na Twitterze, 

prosimy o regularne sprawdzanie ich. 

 

Twitter: @sidmouthschool 

Przypomnienia ogólne                                            

Proszę oznaczyć wszystkiemundurki Twojego 

dziecka. Dzieci muszą przynieść do szkoły oz-

naczoną butelkę wody. Brak biżuterii. Proszę 

zdjąć kolczyki. 

Zestaw PE należy nosić przez cały dzień. W 
zależności od pogody może to być zestaw 
do użytku wewnątrz lub na zewnątrz. To 
muszą być granatowe joggery lub szorty, 
biała koszulka i szkolny sweter na wypadek, 
gdyby było zimno. Zobacz zdjęcie po 
prawej. 

Wiadomości klasowe! 

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich 
do utrzymania pozytywnego nasta-
wienia do nauki, z którą przyszli do 
szkoły w tym roku. Pamiętaj, aby 
codziennie przynosić książki do 
czytania i ćwiczyć pisownię na 
cotygodniowym teście w piątek. 

 


