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Jak Rzymianie zmienili Wielką Brytanię?

Jako NAUKOWCY będziemy: poznawanie naukowców i wynalazców związanych z
programem nauczania Y5. Poznamy życie i twórczość Davida Attenborough i jego
filmów dokumentalnych; Margaret Hamilton i jej wynalazek oprogramowania, które
umożliwiło Apollo 11 lot na Księżyc; oraz rola Neila deGeasse Tysona w klasyfikacji
Plutona. Dowiemy się, w jaki sposób technicy CSI wykorzystują techniki naukowe do
analizowania dowodów i udowadniania lub obalania teorii.

Jako WRITERS będziemy:

cinquaino wulkanach; trzymająca w napięciu opowieść o ucieczce dwojga dzieci
przed erupcją wulkanu; oraz niechronologiczny raport o Rzymianach. Będziemy
używać naszego tekstu klasowego: Ucieczka z Pompei Christiny Balit jako bodźca
do pisania.

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

Jako CZYTELNICY będziemy: Wyjaśnianie, przewidywanie i podsumowywanie.
Będziemy zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące naszej książki klasowej
Wonder autorstwa RJ Palacio.

Przyjrzymy się również szeregowi książek non-fiction związanych z naszymi
tematami: Rzymianie.

W INFORMATYCE będziemy: .Dalsze rozwijanie naszej wiedzy o tym, jak chronić
siebie i nasze informacje w Internecie. Będziemy nadal korzystać z programu do
kodowania: Scratch. Będziemy stwórz zestaw instrukcji i użyj umiejętności
rozwiązywania problemów, aby rozłożyć grę.

Jako MATEMATYKA będziemy: przyjrzeniesię strategiom mnożenia i dzielenia
ułamków dziesiętnych przez liczby całkowite, w oparciu o istniejącą wiedzę na temat
mnożenia. Rozwiążemy szereg powiązanych problemów dotyczących ułamków
dziesiętnych.

Będziemy nadal codziennie ćwiczyć przypominanie sobie faktów z mnożenia i
dzielenia.

Jako MUZYCY będziemy: studiować muzykę z Indonezji w ramach naszej jednostki
World Music.Skomponujemy własne motywy muzyczne i ułożymy je w całość.
występować jako zespół i uczyć się odpowiedniego języka muzycznego.

W PE będziemy: współpraca z grupą taneczną NAPA nad stworzeniem kompozycji
związanej z naszym tematem Rzymianie. Będziemy nadalrozwijać nasze umiejętności
w grach w piłkę, ucząc się prawidłowego poruszania się oraz rozwijając techniki
podań i obrony.

W RE będziemy: badanie, w jaki sposób ludzie wyrażają swoje przekonania za
pomocą osobistych symboli i artefaktów. Zastanowimy się nad znaczeniem świąt i
rytuałów religijnych.

W DESIGN - TECHNOLOGY będziemy: rydwanówrzymskich. Do stworzenia
własnego rydwanu użyjemy różnorodnych narzędzi i materiałów.

Jako HISTORYCY będziemy: poznawać Imperium Rzymskie i jego wpływ na Wielką
Brytanię w tamtym czasie oraz spuściznę, którą nam pozostawił. Rozważymy życie
jako Celt pod panowaniem rzymskim i dowiemy się, dlaczego Boudicca poprowadził
bunt przeciwko Rzymianom.


