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Co zrobili dla nas starożytni Grecy?

Jako NAUKOWCY będziemy: W naszym temacie Zwierzęta, w tym ludzie,
będziemy badać ewolucję i przystosowanie zwierząt do środowiska, w którym
żyją. Dowiemy się również, w jaki sposób żywe istoty produkują potomstwo
podobne, ale nie identyczne do swoich rodziców.

Jako piszący będziemy: Opierając się na naszej wcześniejszej nauce, aby pisać
historie związane z zadaniami, które czerpią z greckich mitów. Będziemy również
rozwijać nasze pisarstwo non-fiction, tworząc teksty perswazyjne i dyskusyjne.
Będzie to wymagało od nas planowania i pisania dobrze zorganizowanych prac,
w których argumenty są poparte dowodami i przykładami.

Jako CZYTELNICY będziemy: Będziemy używać naszych „ŻMIJI” – słownictwa,
wnioskowania, przewidywania, wyjaśniania, wyszukiwania i podsumowywania
umiejętności podczas naszych sesji czytania z przewodnikiem podczas czytania
naszej powieści Who Let the Gods Out? Będziemy również cieszyć się szeregiem
mitów greckich związanych z naszą pracą tematyczną „Starożytni Grecy”.

Jako MATEMATYCY będziemy: Kontynuować rozwijanie naszego pojmowania
mnożenia i dzielenia. Będzie to wymagało od nas odzyskania naszej wiedzy na
temat wartości miejsca. Następnie przejdziemy do pracy nad ułamkami i

procentami, które będą czerpać z naszej wiedzy o podziale. Będziemy stosować
tę naukę do uogólnień i rzeczywistych problemów życiowych.

W INFORMATYCE będziemy: Rozwijanie naszej wiedzy na temat ochrony siebie
w Internecie. Obejmuje to sposób, w jaki dokonujemy dobrych wyborów online,
jak chronić nasze komputery przed szkodą i jak powinniśmy komunikować się
uprzejmie z naszymi przyjaciółmi online. Zaczniemy też korzystać z programu do
kodowania: Scratch.

Jako MUZYCY będziemy: Hansa Zimmera Ziemią, częścią BBC Ten Pieces, aby
tworzyć i wykonywać własne kompozycje.

W PE będziemy: Praca z fundacjami fizycznymi w poniedziałkowe popołudnia,
na świeżym powietrzu, przy różnych grach uderzających i terenowych. W piątki
będziemy nadal rozwijać te umiejętności zarówno w pomieszczeniach, jak i na
świeżym powietrzu.

Ponieważ nasze lekcje WF odbywać się będą w poniedziałek i piątek, w te dni
uczniowie powinni uczęszczać do szkoły już w odpowiednim stroju na WF, w
którym będą przebywać przez cały dzień.

W RE będziemy: Skupienie się na pracy opartej na „Sprawiedliwości i Wolności”
poznaniu różnych przekonań na temat tych kluczowych idei filozoficznych.

W DESIGN - TECHNOLOGY będziemy: Zaprojektujemy i wykonamy starogrecką
przekąskę podpłomykową. Następnie zostanie ona oceniona z wykorzystaniem
wiedzy kulinarnej i żywieniowej.

Jako HISTORYCY będziemy: Badanie i interpretacja starożytnej cywilizacji
greckiej. Będziemy badać, jak wyglądało życie w tamtych czasach, w tym
początki Igrzysk Olimpijskich. Porównamy i skontrastujemy demokrację i kulturę
w czasach starożytnej Grecji z innymi kluczowymi okresami, a także
współczesnością.


