
Rok 1 Semestr letni 2 Biuletyn 2022
Jak możemy pokazać, że nam zależy?

Jak możemy pomóc naszym roślinom rosnąć?

W NAUCE będziemy: Zidentyfikuj i nazwij rośliny. Przez cały
semestr będziemy wykonywać ćwiczenia praktyczne i eksperymenty,
które pozwolą nam opisać i porównać struktury roślin.

Jako PISARZE będziemy: Rozwijanie naszej struktury zdań z
wykorzystaniem poznanej już wiedzy fonicznej. Będziemy nadal używać
akustyki Read Write inc w naszych grupach, aby zapewnić płynność
czytania.

Dzieci będą nadal używać w swoim piśmie wielkich liter, kropek i spacji na
palcach. Będą rozwijać swoją wyobraźnię poprzez pisanie historii Quest i
pisanie poezji. A także napisać własną relację z ekscytującej wyprawy.

W PSHE - JIGSAW będziemy: przyglądać się tematowi „zmieniając
mnie”. Podczas tej jednostki pracy będziemy przyglądać się naszym
ciałom.

Jako CZYTELNICY będziemy: Czytaj dalej nasze książki RWI w
domu i szkole, te książki będą ściśle powiązane z naszym poziomem
akustyki. Będziemy nadal przynosić do domu podręczniki szkolne, aby
podzielić się nimi z osobą dorosłą, która może je z nami czytać.

W WF będziemy: brać udział w tańcu i dramacie z panem Homlesem
w środę i przyglądać się ruchom podstawowym i życiowym wyzwania w
naszej drugiej sesji PE. Nasze dni WF to nadal środa i czwartek. W tym
semestrze weźmiemy również udział w Dniu Sportu.

Jako MATEMATYKA będziemy uczyć się:

naszych nowych „reknreks” do rozwijania naszego numeru
mistrzowskiego. Uważne przyjrzenie się monetom, czasowi, pozycji i
kierunkowi, aby rozwinąć nasze mistrzostwo w liczbach. Następnie
skonsolidujemy wszystko, czego nauczyliśmy się w tym roku, pod koniec
kadencji.

Jako HISTORYCY będziemy: Poznając Mary Seacole, Florence
Nightingale i Edith Cavell, porównamy aspekty ich życia w różnych
okresach oraz ich wkład w osiągnięcia krajowe i międzynarodowe

W RE będziemy: Patrząc na historie stworzenia z chrześcijaństwa,
islamu i judaizmu. Będziemy zadawać pytania typu „Skąd wzięła się
Ziemia?”, badając święte historie i pytając, dlaczego powinniśmy dbać o
Ziemię.


