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Ce au făcut grecii antici pentru noi?

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: În subiectul nostru Animale,

inclusiv oameni, vom investiga evoluția și modul în care animalele sunt adaptate
la mediul în care trăiesc. Vom afla, de asemenea, despre modul în care lucrurile
vii produc descendenți care sunt similari, dar nu identici cu părinții lor.

În calitate de SCRIITORI, vom fi: Bazându-ne pe învățarea noastră
anterioară pentru a scrie povești de căutare care se bazează din miturile
grecești. De asemenea, ne vom dezvolta scrisul non-ficțiune prin crearea de
texte persuasive și de discuție. Acest lucru ne va cere să planificăm și să scriem
piese bine organizate, în care argumentele sunt susținute de dovezi și exemple.

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 Who Let the
Gods Out? De asemenea, ne vom bucura de o serie de mituri grecești, legate de
lucrarea noastră tematică, „Grecii antici”.

În calitate de MATEMATICIENȚI vom fi: Continuând să ne dezvoltăm
înțelegerea înmulțirii și împărțirii. Acest lucru ne va implica să recapitulăm
cunoștințele noastre despre valoarea locului. Vom trece apoi la lucrul la fracții și

procente, care se vor baza pe cunoștințele noastre despre diviziune. Vom aplica
această învățare la generalizări și probleme din viața reală.

În COMPUTING vom fi: Dezvoltarea cunoștințelor noastre de 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 începe să folosim programul
de codare: Scratch.

În calitate de MUZICIENI vom: lui Hans Zimmer Pământul, parte a BBCs

Ten Pieces, pentru a crea și interpreta propriile noastre compoziții.

În PE vom fi: Lucrul cu Physical Foundations luni după-amiaza, în aer liber, la o

varietate de jocuri de lovire și de teren. Vineri vom continua să dezvoltăm aceste
abilități atât în   interior, cât și în aer liber.

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

În RE vom fi: Concentrându-se pe munca bazată pe „Justiție și libertate”,

învățarea despre diferite convingeri despre aceste idei filosofice cheie.

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: Vom proiecta și face o gustare de

pâine plată din Grecia antică. Acesta va fi apoi evaluat folosind cunoștințele de
gătit și nutriție.

Ca ISTORICI vom fi: Investigarea și interpretarea civilizației grecești antice.
Vom cerceta cum era viața în aceste vremuri, inclusiv originea Jocurilor Olimpice.
Vom compara și compara democrația și cultura din timpul Greciei Antice cu alte
perioade cheie, precum și cu cele moderne.


