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A fost civilizația Maya avansată?

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ, vom continua: să ne continuăm munca privind
evoluția și moștenirea, să identificăm modul în care animalele și plantele sunt
adaptate pentru a se potrivi mediului lor și modul în care adaptarea poate duce la
evoluție, prin examinarea teoriilor evoluției construite de Charles Darwin. Vom
explora modul în care fosilele oferă informații despre viețuitoarele care au locuit
Pământul cu milioane de ani în urmă și vom afla despre viața și opera lui Mary
Anning.

Ca SCRIITORI vom fi: Continuăm să ne dezvoltăm abilitățile de scriere prin
revizuirea genurilor cheie de ficțiune și non-ficțiune, cu accent pe scris într-un scop.
Ne vom baza scrisul în jurul lecturii noastre, precum și pe utilizarea stimulilor din film.

În calitate de CITITORI vom fi: Vom folosi abilitățile noastre „VIPERS” - vocabular,
inferență, predicție, explicație, regăsire și rezumat pe parcursul sesiunilor noastre de
lectură ghidată când citim romanul nostru „Skellig”. Vom explora, de asemenea, texte
non-ficțiune legate de subiectul nostru mayaș

. În calitate de MATEMATICIENȚI, vom fi: Continuăm să ne dezvoltăm cunoștințele
despre fracții, zecimale și procente și cum să facem conversie între aceste expresii

diferite. Vom revizui conceptele cheie din Etapa Cheie 2, concentrându-ne pe
aplicarea abilităților noastre la raționament și rezolvarea problemelor.

În COMPUTING vom fi: continuând să ne dezvoltăm cunoștințele despre a ne
proteja online. Aceasta va include cum să ne asigurăm că facem alegeri bune online,
cum să ne protejăm computerele de vătămări și cum ar trebui să comunicăm amabil
cu prietenii noștri online. De asemenea, vom continua să folosim programul de
codare: Scratch.

vom ne concentra pe performanță, cu accent pe evaluare și comparare. Vom
explora muzica pop din anii 2000.

În PE vom fi:

Deoarece lecțiile noastre de educație fizică se vor desfășura în ziua de , în aceste
zile elevii ar trebui să meargă la școală purtând deja trusa de educație fizică
adecvată în care vor rămâne pe tot parcursul zilei.

În RE vom fi: concentrându-se pe munca bazată pe „Speranțe și viziuni”, în timp ce
explorează multe credințe și religii diferite.

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: privind mecanismele simple. Proiectarea și crearea

de pârghii, scripete și roți și osii și modul în care oamenii de-a lungul istoriei au folosit

aceste mecanisme pentru a-i ajuta să creeze structuri. Vom proiecta și construi o casă
pentru un nou complex de locuințe.

Ca ISTORICI vom fi: Investigarea și interpretarea vremurilor Maya. Vom cerceta cum era

viața în aceste vremuri, locuri de muncă, case, etc. Vom compara piramidele egiptene

antice și maya, vom explora codicele maya (limba scrisă) și vom cerceta/elabora rețete

maya.

În PSHE - Jigsaw vom: să învățăm că uneori oamenii pot avea probleme cu
sănătatea mintală, să înțelegem că nu trebuie să ne fie rușine și să discutăm
despre strategii pentru a contracara acest lucru. Vom învăța cum să recunoaștem și
să gestionăm situațiile în care alții ar putea încerca să câștige putere sau control,
precum și cum să ne dezvoltăm înțelegerea despre cum să rămânem în siguranță
online.


