
Jako NAUKOWCY będziemy:W naszym 

temacie Zwierzęta, w tym ludzie, poznają główne 

części układu krążenia człowieka i ich funkcje. Zba-

damy wpływ diety, ćwiczeń, leków i stylu życia na 

nasze ciała, opisując sposób transportu składników 

odżywczych w zwierzętach i ludziach.  

Jako PISARZE będziemy:  

Odkrywanie i pisanie własnych wierszy metaforowych z 

naciskiem na abstrakcyjne rzeczowniki, które zaprowa-

dzą nas do pisania opowiadań z przesłaniem moralnym. 

Połączymy to z kluczowymi motywami i pomysłami w 

naszym tekście sterownika Pig Heart Boy autorstwa Mal-

orie Blackman. Obok tej nowoczesnej klasyki przyjrzymy 

się greckim mitom i bajkom. Podążając za naszym pisa-

niem beletrystyki skupimy się na pisaniu biografii i auto-

biografii. 

Jako HISTORYCY będziemy:Badanie i 

interpretacja starożytnej cywilizacji greckiej. 

Będziemy badać, jak wyglądało życie w tamtych 

czasach, w tym początki Igrzysk Olimpijskich. 

Porównamy i skontrastujemy demokrację i kulturę 

w czasach starożytnej Grecji z innymi kluczowymi 

okresami, a także współczesnością. 

Jako MUZYCY będziemy:Zainspiruj się 

Ziemią Hansa Zimmera, częścią BBC Ten Pieces, 

aby tworzyć i wykonywać własne kompozycje. 

  Year 6 Spring  

Jako CZYTELNICY będziemy:Będziemy używać 

naszych „ŻMIJI” – słownictwa, wnioskowania, przewidy-

wania, wyjaśniania, wyszukiwania i podsumowywania 

umiejętności podczas naszych sesji czytania z prze-

wodnikiem podczas czytania naszej powieści Who Let 

the Gods Out? Będziemy również cieszyć się szeregiem 

mitów greckich związanych z naszą pracą tematyczną 

„Starożytni Grecy”. 

W INFORMATYCE będziemy:Rozwijanie 

naszej wiedzy na temat ochrony siebie w Internecie. Będzie 

to obejmować sposób, w jaki dokonujemy dobrych wy-

borów online, jak chronić nasze komputery przed szkodą i 

jak powinniśmy komunikować się uprzejmie z naszymi 

przyjaciółmi w Internecie. Zaczniemy też korzystać z pro-

gramu do kodowania: Scratch. 

 

W PE będziemy: Praca z Tigers 
Trust we wtorkowe popołudnie, na dworze, przy 
różnych grach inwazyjnych.  
Nie możemy się doczekać: uwielbiamy współpra-
cować z Tigers Trust! 
 
W czwartek odbędzie się lekcja wychowania 
fizycznego w pomieszczeniu, podczas której 
nauczymy się różnych umiejętności. 
 
Ponieważ nasze lekcje WF będą odbywać się we 
wtorek i czwartek, w te dni uczniowie powinni 
uczęszczać do szkoły już w odpowiednim stroju 
WF, w którym będą przebywać przez cały dzień. 
 

W R.E. będziemy:  

Skupienie się na pracy opartej na „sprawiedliwości i 

wolności” poznawaniu różnych przekonań. 

W DESIGN - TECHNOLOGY 

będziemy:Zaprojektujemy i wykonamy staro-

grecką przekąskę podpłomykową. Następnie zosta-

nie ona oceniona z wykorzystaniem wiedzy kuli-

narnej i żywieniowej. 

Jako MATEMATYKA będziemy:Ciągle 
rozwijamy naszą wiedzę o liczbach aż do 10 000 
000. Będzie to wymagało od nas odzyskania 
naszej wiedzy na temat wartości miejsca. 
 
Następnie przejdziemy do pracy nad rys-
owaniem, komponowaniem i dekom-
ponowaniem kształtów. W tej części pogłębimy 
nasze zrozumienie związku między kształtami 3D 
i 2D. 
 
Następnie przejdziemy do pracy nad mnożeniem 
i dzieleniem; nasze trwające prace nad szybkim 
przywoływaniem faktów dotyczących tablic 
mnożenia będą to wspierać. 

What did the Ancient Greeks           

            do for us? 



Dni PE   
 

Dni PE to obecnie wtorek i czwartek. 
 

Upewnij się, że Twoje dziecko przychodzi w 
tych dniach do szkoły w stroju na wf. 
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Tematem tego półrocza jest „Co zrobili 

dla nas starożytni Grecy? Przez cały 

okres będziemy łączyć nasze sesje te-

matyczne i sztukę, aby połączyć różne 

aspekty naszej nauki. 

Witamy ponownie i dobra robota! 

Jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich dzieci, że po 

przerwie świątecznej wróciły do szkoły z tak 

pozytywnym nastawieniem do nauki. 

Wszystkie dzieci dały wspaniały przykład reszcie 

szkoły. 

Dobra robota wszystkim! 

Twitter  

Podczas semestru wiosennego będziemy nadal publikować 

aktualizacje na Twitterze, regularnie je sprawdzaj, aby zo-

baczyć, co robimy! 

Przypomnienia ogólne  

Proszę oznaczyć wszystkie mundurki Twojego dziecka. 
Dzieci muszą przynieść do szkoły oznaczoną butelkę 
wody. 
Brak biżuterii. Proszę zdjąć kolczyki. 

Zestaw PE należy nosić przez cały dzień. W zależności 
od pogody może to być zestaw do użytku wewnątrz lub 

na zewnątrz. To muszą być granatowe joggery lub 
szorty, biała koszulka i szkolny sweter na wypadek, 

gdyby było zimno. Zobacz zdjęcie po prawej. 
 

Skupienie się 
 
W tym semestrze koncentrujemy się na rozwijaniu kluczowych 
umiejętności dzieci w zakresie czytania, pisania i matematyki. 
Aby pomóc dziecku odnieść sukces, upewnij się, że czytasz z nim 
co najmniej 3 razy w tygodniu. 
 


