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Poți să mergi ca un egiptean?

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: Explorarea ciclurilor de viață - concentrându-ne pe
dezvoltarea umană. Vom investiga gestația, dezvoltarea și creșterea fătului și schimbarea de
la copil la bătrânețe.

Ca SCRIITORI vom fi: Scrierea de versuri gratuite, povestiri cu decor istoric și texte de
persuasiune bazate pe textul șoferului nostru: The Girl Who Stole An Elephant de Nizrana
Farook.

Vom continua să ne dezvoltăm tehnicile de punctuație, gramatică și ortografie printr-o serie
de strategii. Vă rugăm să vă susțineți copilul cu asta acasă.

În calitate de CITITORI vom fi: Clarificarea, realizarea de predicții și rezumatul. Vom
continua să punem și să răspundem la întrebări despre: Wonder de RJ Palacio și vom începe
noul nostru curs citiți: Secretele unui Rege Soare de Emma Carroll.

Ne vom uita, de asemenea, la o serie de cărți non-ficțiune, legate deic-ul nostru de top:
egipteni.

În COMPUTING ne vom extinde abilitățile de programare concentrându-ne pe proiectarea,
scrierea și depanarea programelor. Vom folosi secvențierea, selecția și repetarea în programe
și vom folosi raționamentul pentru a explica o varietate de algoritmi.

Ca parte a alfabetizării digitale, vom folosi procesarea de text, publicația desktop, media de
prezentare, cercetarea web și planificarea foilor de calcul.

În e-safety vom învăța cum să folosească tehnologia în condiții de siguranță, respect și
responsabilitate;acceptabil/inacceptabil comportamentului; identificați o serie de moduri de a
raporta preocupările legate de conținut și de contact.

În calitate de MATEMATICIENȚI, vom fi: dezvoltarea în continuare a cunoștințelor tabelelor
de multiplicare, concentrându-ne pe 6 și 9.

Zilnic ne vom consolida înțelegerea aritmeticii constând din adunare, scădere, înmulțire și
împărțire.

Accentul nostru de învățare va fi fracțiile. Vom învăța cum să înmulțim fracțiile proprii,
numerele improprii și mixte cu numere întregi. Vom putea compara două fracții și vom folosi
un limbaj adecvat pentru a descrie fracții echivalente. Vom putea folosi aceste cunoștințe
pentru a rezolva probleme.

În calitate de MUZICIENI vom: .Ascultați și evaluați o varietate de muzică pop din anii '90,
concentrată pe stilurile Indie și R n'BVom repeta, vom interpreta și vom îmbrățișa toate
lucrurile Oasis și TLC!

Vom învăța despre instrumentația anilor 90, tehnici de înregistrare și stiluri de performanță.

În educație fizică vom fi: Să ne concentrăm pe atletism,să ne dezvoltăm abilitățile în alergare,
sărituri și aruncări.

În RE vom fi: Învățare despre pelerinaje. Vom lua în considerare propriile noastre călătorii
speciale/locurile preferate și de ce le vizităm. Vom putea compara o serie de pelerinaje prin
diferite religii și vom putea proiecta propria noastră călătorie semnificativă.

În ARTĂ vom fi: sculptori! Vom cerceta semnificația măștilor morții egiptene antice și
materialele în care au fost realizate. Vom folosi culorile cheie pentru a ne crea propriile măști
și pentru a evalua produsul nostru final.

Ca ISTORICI, vom fi: scufundări în Egiptul Antic!afla de viață al oamenilor care trăiesc în
Egiptul antic vom din descoperirile arheologice. Vom investiga faraonii semnificativi, vom afla
cum a fost reprezentata Cleopatra, vom citi hieroglife si vom compara si compara
guvernarea Egiptului cu cea a Marii Britanii.

În PSHE -În Jigsaw ne vom: concentra pe relații. Vom învăța cum să construim stima de sine,
să învățăm despre siguranța online și comunitățile sigure, timpul petrecut pe ecran și cum să
comunicăm cu prietenii online.


