
Biuletyn Roku 6 Letni semestr 1
Czy cywilizacja Majów była zaawansowana?

Jako NAUKOWCY będziemy: kontynuować naszą pracę nad ewolucją i
dziedziczeniem, identyfikować, w jaki sposób zwierzęta i rośliny są przystosowane
do ich środowiska i jak adaptacja może prowadzić do ewolucji, badając teorie
ewolucji skonstruowane przez Karola Darwina. Zbadamy, w jaki sposób
skamieniałości dostarczają informacji o żywych istotach, które zamieszkiwały
Ziemię miliony lat temu, oraz dowiemy się o życiu i pracy Mary Anning.

Jako PISARZE będziemy: Kontynuujemy rozwijanie naszych umiejętności pisania
poprzez rewidowanie kluczowych gatunków fikcji i literatury faktu, z naciskiem na
pisanie w określonym celu. Swoje pisanie oprzemy na czytaniu, a także na
korzystaniu z bodźców filmowych.

Jako CZYTELNICY będziemy: Będziemy używać naszych „ŻMIJI” – słownictwa,
wnioskowania, przewidywania, wyjaśniania, wyszukiwania i podsumowywania
umiejętności podczas naszych sesji czytania z przewodnikiem podczas czytania
naszej powieści „Skellig”. Będziemy również badać teksty non-fiction związane z
naszym tematem Majów

. Jako MATEMATYCY będziemy: Kontynuować rozwijanie naszej wiedzy o ułamkach
zwykłych, dziesiętnych i procentach oraz o tym, jak konwertować między tymi
różnymi wyrażeniami. Będziemy rewidować kluczowe koncepcje z całego

Kluczowego Etapu 2, koncentrując się na zastosowaniu naszych umiejętności w
rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów.

W INFORMATYCE będziemy: kontynuujemy rozwijanie naszej wiedzy na temat
ochrony siebie w Internecie. Obejmuje to sposób, w jaki dokonujemy dobrych
wyborów online, jak chronić nasze komputery przed szkodą i jak powinniśmy
komunikować się uprzejmie z naszymi przyjaciółmi online. Będziemy również nadal
korzystać z programu do kodowania: Scratch.

Jako MUZYCY będziemy: się na wydajności z naciskiem na ocenianie i
porównywanie. Będziemy odkrywać muzykę pop z lat 2000.

W PE będziemy:

Ponieważ nasze lekcje WF odbywać się będą w , w te dni uczniowie powinni
uczęszczać do szkoły już w odpowiednim stroju na WF, w którym będą przebywać
przez cały dzień.

W RE będziemy: skupiając się na pracy opartej na „Nadziejach i Wizjach”,
jednocześnie zgłębiając wiele różnych wierzeń i religii.

W DESIGN - TECHNOLOGY będziemy: patrząc na proste mechanizmy. Projektowanie i

tworzenie dźwigni, kół pasowych oraz kół i osi oraz sposób, w jaki ludzie na przestrzeni

dziejów wykorzystywali te mechanizmy, aby pomagać im w tworzeniu struktur.

Zaprojektujemy i wybudujemy dom na nowe osiedle.

Jako HISTORYCY będziemy: Badanie i interpretacja czasów Majów. Będziemy badać, jak

wyglądało życie w tamtych czasach, miejsca pracy, domy itp. Porównamy piramidy

starożytnego Egiptu i Majów, zbadamy kodeksy Majów (język pisany) i będziemy

badać/tworzyć przepisy Majów.

W PSHE - Jigsaw będziemy: uczyć się, że czasami ludzie mogą mieć problemy ze
zdrowiem psychicznym, rozumieć, że nie ma się czego wstydzić i dyskutować o
strategiach przeciwdziałania temu. Dowiemy się, jak rozpoznawać i zarządzać
sytuacjami, w których inni mogą próbować zdobyć władzę lub kontrolę, a także
rozwijać nasze zrozumienie, jak zachować bezpieczeństwo w Internecie.


