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Kim był Edward Wyznawca?

Jako NAUKOWCY będziemy: badając wpływ różnych płynów na zęby, a

także dowiadując się wszystkiego o ludzkim układzie pokarmowym, pogłębiając
naszą wiedzę i zrozumienie ludzi i innych zwierząt.

Jako PISARZE będziemy: Pisanie własnych darmowych wierszy wierszy,

tworzenie ekscytujących suspensów, a także pisanie instrukcji.

Jako CZYTELNICY będziemy: studiując Cliffhangera Jacqueline Wilson.
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

o ułamkach, zanim przejdziemy do symetrii i kształtu.

Oprócz tego będziemy nadal ćwiczyć wszystkie znane nam fakty dotyczące
tabliczki mnożenia do 12x12 w ramach przygotowań do naszego narodowego
sprawdzania tabliczki mnożenia (MTC). Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyś

mógł pomóc swojemu dziecku w powtórce w domu, logując się na stronie Times
Table Rockstars (TTRockstars)

W INFORMATYCE będziemy: 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.

W PE będziemy: Odkrywanie wzorców ruchowych, 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: Ucząc się umiejętności szycia

i tkania, staramy się przyszyć naszą własną runę wikinga do torby ze sznurkiem
w historycznym stylu.

Jako HISTORYCY będziemy: Badać i badać anglosaską Anglię po epoce

Wikingów, ucząc się szczególnie Edwarda Wyznawcy, ostatniego z anglosaskich
królów.

Jako GEOGRAFIE będziemy: Wykorzystywanie umiejętności mapowych

do wspierania naszej pracy w historii, a także poszerzanie naszej wiedzy na
temat prac wykonywanych wcześniej w lasach deszczowych.

W PSHE -W Jigsaw będziemy: uczyć się wszystkiego o tym, jak ważne są zdrowe

relacje i jak cenić innych, czy to dziewczyny, chłopcy czy zwierzęta.


