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Ce se ascunde în pădurea tropicală?

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: Continuăm să ne

dezvoltăm înțelegerea modului în care funcționează electricitatea.

Vom folosi diferite tipuri de circuite și vom aplica ceea ce învățăm în alte domenii
ale curriculumului, cum ar fi proiectul nostru DT.

Ca SCRIITORI vom fi: Scrierea propriilor poezii de personificare înainte de

a dezvolta temele din poveștile fantastice. Ca parte a acestui lucru, vom explora
texte precum Charlie și fabrica de ciocolată.

În calitate de CITITORI vom fi: Studiind povești plasate departe, cum ar

fi „Marele copac capok”. Vom clarifica, vom face predicții și vom rezuma. De
asemenea, vom pune și vom răspunde la întrebări pe baza textelor. Vom
continua să folosim și să completăm jurnalele noastre de lectură acasă.

În calitate de MATEMATICIENȚI, vom fi: Continuăm să exersăm și să

ne dezvoltăm cunoștințele despre tabele de multiplicare în pregătirea testului
nostru de sfârșit de an. În plus, vom explora utilizarea coordonatelor, precum și
diferite aspecte ale fracțiilor.

În COMPUTING vom fi: vom fi: să continuăm să folosim internetul în

siguranță și responsabil. Vom folosi și programul Scratch.

În calitate de MUZICIENI vom: Învață să cânți la un instrument cu

coarde cu domnul Lynch, ca parte a programului de oportunități mai larg care se
desfășoară pe tot parcursul anului.

În PE vom fi: Dezvoltându-ne abilitățile în jocurile cu mingea, învățând cum să

ne mișcăm corect și ne dezvoltăm tehnicile de pasă și apărare lucrând alături de
antrenorii de la Physical Foundations.

În RE vom fi: să continuăm să ne gândim la subiectul „Lumea noastră” și să

facem din acesta un loc special pentru atât de mulți oameni diferiți și cum suntem
cu toții responsabili pentru îngrijirea planetei.

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: Vom aplica cunoștințele noastre

științifice despre electricitate pentru a crea un joc de test bazat pe învățarea
noastră în jurul pădurii tropicale.

Ca GEOGRAFII vom fi: Vom explora mediile pădurilor tropicale

gândindu-ne la clima lor, la modelele meteorologice și la creaturile care locuiesc
acolo. Ca parte a acestui lucru, vom continua să ne dezvoltăm abilitățile de
cartografiere pentru a identifica lucruri precum zonele climatice


