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Aș prefera să trăiesc în epoca bronzului sau în

epoca fierului?

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

dezvoltăm abilitățile și înțelegerea investigațiilor practice, în timp ce învățăm
despre plante. Ne vom extinde cunoștințele și vocabularul referitor la plante și
abilitățile noastre în crearea unor teste corecte care să arate condițiile necesare
pentru ca plantele să crească.

În calitate de SCRIITORI vom fi: să ne uităm la scrierea poveștilor de

căutare, folosind ca text șofer, cartea clasică pentru copii: „Beast Quest”. Vom
trece apoi la instrucțiuni pentru tipul nostru de text non-ficțiune.

În calitate de CITITORI vom fi: studiind „You’re A Bad Man Mr Gum” și

conectându-ne la lucrările noastre în curs de istorie și geografie despre Munți și
Epoca Fierului, folosind o serie de texte non-ficțiune.

Ca MATEMATICIENI vom fi: dezvoltarea cunoștințelor noastre despre

modelele numerice, în special despre sute, zeci și unu. Pe lângă aceasta, vom

continua să exersăm toate faptele noastre cunoscute pe tabelul de multiplicare la
10x10.

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

responsabil, în timp ce învățați programarea de bază.

În calitate de MUZICIENI vom: Continuațisă învățați să cântați o gamă

largă de cântece diferite și să cântați la instrumente de percuție neacordate.

În PE vom fi: să ne dezvoltăm abilitățile în jocurile cu mingea și să învățăm o

serie de abilități de atletism, cum ar fi cele utilizate în cursele de ștafetă.

În RE ne vom concentra pe artefacte și lăcașuri de cult. Le vom compara

pentru diferite religii contemporane, examinând asemănările și diferențele.

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

găurire, tăiere, tăiere și țesut pentru a crea propriile noastre modele de casă din
epoca bronzului.

vom, începe să înțelegem mai bine cum se formează munții și vulcanii și

caracteristicile geografice ale peisajelor vulcanice.


