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De ce este echitabil comerțul echitabil?

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ, vom continua: să ne continuăm munca
privind evoluția și moștenirea, să identificăm modul în care animalele și plantele
sunt adaptate pentru a se potrivi mediului lor și modul în care adaptarea poate
duce la evoluție, prin examinarea teoriilor evoluției construite de Charles
Darwin. De asemenea, vom investiga lumina, inclusiv modul în care călătorește
și cum ne permite să vedem.

Ca SCRIITORI vom fi: Continuând să ne dezvoltăm abilitățile prin scrierea
diferitelor texte de ficțiune și non-ficțiune care îndeplinesc un scop specific. Ne
vom baza scrisul pe lectura noastră, precum și pe teme curriculare.

În calitate de CITITORI vom fi: Vom folosi abilitățile noastre „VIPERS” - vocabular,
inferență, predicție, explicație, regăsire și rezumat pe parcursul sesiunilor noastre
de lectură ghidată când citim romanul nostru „Skellig”. Vom explora, de
asemenea, texte non-ficțiune legate de subiectul nostru mayaș

. În calitate de MATEMATICIENȚI, vom fi: Continuăm să ne dezvoltăm
cunoștințele despre medii, medii și să le aplicăm datelor și statisticilor. Vom

revizui conceptele cheie din etapa a doua cheie, cu accent pe aplicarea
abilităților noastre la raționament și rezolvarea problemelor.

În COMPUTING vom fi: continuând să ne dezvoltăm cunoștințele despre a ne
proteja online. Aceasta va include cum să ne asigurăm că facem alegeri bune
online, cum să ne protejăm computerele de vătămări și cum ar trebui să
comunicăm amabil cu prietenii noștri online. De asemenea, vom continua să
folosim programul de codare, Scratch.

MUZICIENI vom: de pregăti materiale pentru spectacolul absolvenților de anul
șase; Interpretarea lui Roald Dahl despre Albă ca Zăpada și cei șapte pitici.

În educație fizică vom: Lucrăm la abilități cheie, cum ar fi baterea, bowlingul și
jocul, printr-o varietate de activități și să creăm și să dezvoltăm niște rutine de
dans pentru performanța absolvenților noștri.

Lecțiile noastre de educație fizică vor avea loc luni și vineri; în aceste zile, elevii
ar trebui să meargă la școală purtând deja trusa PE adecvată în care vor rămâne
pe tot parcursul zilei.

În RE vom fi: concentrându-se pe munca bazată pe „Speranțe și viziuni”, în timp
ce explorează multe credințe și religii diferite.

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: privind mecanismele simple. Proiectarea și

crearea de pârghii, scripete, roți și osii și modul în care oamenii de-a lungul istoriei au

folosit aceste mecanisme pentru a-i ajuta să creeze structuri.

Ca GEOGRAFI vom fi: Investigarea comerțului mondial și a conceptului de comerț
echitabil. Vom cerceta legăturile comerciale ale Regatului Unit cu alte țări și importanța
comerțului echitabil. Vom examina, de asemenea, lanțul global de aprovizionare și

modul în care comerțul s-a schimbat de-a lungul istoriei.

În PSHE - Jigsaw vom: studia unitatea intitulată „Schimbarea mea”. Vom
examina schimbările fizice asociate cu pubertatea și vom învăța cum să ne
pregătim pentru tranziția la școala secundară.


