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Cum putem arăta că ne pasă?

Cum ne putem ajuta plantele să crească?

În SCIENCE vom: Identificați și denumiți plantele. Pe parcursul termenului
vom finaliza activități practice și experimente care să ne permită să descriem și
să comparăm structurile plantelor.

Ca SCRIITORI vom fi: Dezvoltarea structurii propoziției noastre folosind
cunoștințele fonice pe care le-am învățat deja. Vom continua să folosim limbajul
Read Write inc în cadrul grupurilor noastre pentru a ne asigura că citirea este
fluentă.

Copiii vor continua să folosească majuscule puncteși spații pentru degete în
scris. Ei își vor dezvolta imaginația prin scrierea de povestiri Quest și scrierea de
poezii. De asemenea, își scrie propria relatare a unei misiuni captivante.

În PSHE - JIGSAW vom fi: să ne uităm la subiectul „schimbarea mea”. Pe
parcursul acestei unități de lucru ne vom uita la corpurile noastre.

În calitate de CITITORI vom fi: Continuați să citiți cărțile noastre RWI acasă
și la școală, aceste cărți vor fi strâns legate de nivelul nostru de fonetică. Vom
continua să aducem acasă cărți de școală pentru a le împărtăși unui adult care le
poate citi cu noi.

În PE vom: participa la dans și teatru cu domnul Homles într-o zi de miercuri și
vom analiza mișcările fundamentale și cele mai bune rezultate personale
provocări în cealaltă sesiune de PE. Zilele noastre de educație sunt încă miercuri
și joi. În acest trimestru vom participa și la Ziua Sportului.

În calitate de MATEMATICIENȚI, vom învăța să:

Folosește noile noastre „reknreks” pentru a ne dezvolta numărul de măiestrie.
Privind îndeaproape monede, timp și poziție și direcție pentru a ne dezvolta
stăpânirea numărului. Vom consolida apoi tot ce am învățat anul acesta spre
sfârșitul mandatului.

Ca ISTORICI vom fi: Aflând despre Mary Seacole, Florence Nightingale și
Edith Cavell, vom compara aspecte din viața lor în diferite perioade și modul în
care au contribuit la realizările naționale și internaționale.

În RE vom fi: Privind poveștile creației din creștinism, islam și iudaism. Vom
pune întrebări precum „De unde a venit Pământul?”, investigând poveștile sacre
și întrebându-ne de ce ar trebui să avem grijă de pământ.


