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Cum putem trăi mai sustenabil?  

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ, vom continua să ne dezvoltăm

abilitățile și înțelegerea investigațiilor practice, în timp ce vom continua să
învățăm despre lumină și văz. Vom învăța, de asemenea, despre soare, nu numai
ca fiind cea mai mare sursă de lumină și căldură, ci și, probabil, cheia pentru a
trăi o viață mai durabilă, cu mai puține risipe naturale.

În calitate de SCRIITORI vom fi: bazându-ne pe scrisul nostru,

subminarea textelor tradiționale pentru a scrie ficțiune istorică, folosind ca motor
text: Roman Tribune. Vom trece apoi la textele de persuasiune cu accent pe
protejarea lumii noastre și folosind această temă ca inspirație pentru a crea
versuri libere pentru interpretare.

În calitate de CITITORI vom fi: studiind textul clasic al lui Roald Dahl:

Fantastic Mr Foxși continuând să studiem Someone Swallowed Stanley care
leagă lucrările noastre tematice pe probleme de mediu.

Ca MATEMATICIENI vom fi: ne dezvoltăm cunoștințele despre fracții și

continuăm să studiem drepte paralele și perpendiculare din poligoane. Pe lângă

aceasta, vom continua să lucrăm la toate faptele noastre de înmulțire și împărțire,
cu un accent deosebit pe 2, 4 și 8.

În COMPUTING vom fi: continuând să utilizați internetul în siguranță și

responsabil, în timp ce folosiți pachetul Scratch pentru a învăța abilități de
programare mai complexe, cum ar fi crearea de piese muzicale și animație.

În calitate de MUZICIENI vom: continuând să se concentreze pe

evaluare și comparare. Grupul nostru Year va folosi experiența noastră de a
interpreta Mamma Mia a lui Abba pentru Jubileul de platină pentru a afla mai
multe despre Muzica Pop a anilor 1970 folosind resursa noastră muzicală online
Charanga.

În PE vom fi: să continuăm să dezvoltăm abilitățile pe care le-am cultivat anul

acesta pentru a accesa o gamă largă de jocuri de echipă, să continuăm să ne
adaptăm și să schimbăm activitățile și regulile pentru o serie de provocări fizice.

În RE vom fi: continuă să învățăm despre întemeietorii de credință, cu un

accent deosebit pe fondatorii creștinismului, iudaismului și budismului. Vom afla
despre învățăturile lor și despre relevanța lor în lumea de astăzi.

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: folosind o gamă de tehnici de țesut

pe măsură ce proiectăm și facem o geantă durabilă.

În calitate de GEOGRAFI, vom fi: învățăm despre moduri în care putem

trăi mai sustenabil, pe măsură ce continuăm să ne protejăm lumea și să trăim cu
efectele continue ale schimbărilor climatice.

În Jigsaw. vom fi: să învățăm despre Schimbarea Mă, inclusiv schimbările

fizice și emoționale pe care le experimentăm de-a lungul vieții noastre. Vom
analiza în mod special schimbările pe care copiii le vor întâlni în curând și îi vom
încuraja să pună întrebări pentru a scăpa de orice griji pe care le-ar putea avea.


