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Cine a fost Edward Mărturisitorul?

În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: investigarea efectului pe

care diversele lichide îl au asupra dinților, precum și învățarea totul despre
sistemul digestiv uman, pe măsură ce ne aprofundăm cunoștințele și înțelegerea
despre oameni și alte animale.

Ca SCRIITORI vom fi: Scriem propriile noastre poezii gratuite în versuri,

creăm povești interesante cu suspans, precum și scrieri instrucționale..

În calitate de CITITORI, vom fi: studiind Cliffhanger de Jacqueline Wilson. Vom
clarifica, vom face predicții și vom rezuma. De asemenea, vom pune și vom
răspunde la întrebări pe baza textelor. Vom continua să folosim și să completăm
jurnalele noastre de lectură acasă.

În calitate de MATEMATICIENȚI, vom fi: Să continuăm să ne

dezvoltăm cunoștințele despre fracții înainte de a trece la simetrie și formă.

Pe lângă aceasta, vom continua să exersăm toate faptele noastre cunoscute pe
tabelul de multiplicare la 12x12, în pregătirea pentru verificarea noastră națională
a tabelelor de înmulțire (MTC). V-am fi foarte recunoscători dacă ați putea ajuta

copilul cu revizuirea acasă, conectându-vă pe site-ul web Times Table Rockstars
(TTRockstars).

În COMPUTING vom fi: vom fi: să continuăm să folosim internetul în

siguranță și responsabil. De asemenea, vom folosi programul Scratch pentru a
înțelege codificarea.

În calitate de MUZICIENI vom: Învață să cânți la un instrument cu

coarde ca parte a oportunităților noastre mai largi de învățare.

În PE vom fi: Explorarea tiparelor de mișcare care ne vor ajuta să dezvoltăm

abilitățile și precizia în atletism.

În RE vom fi: vom fi: continuând să ne concentrăm pe două religii principale;

creștinism și budism. Vom privi mai în profunzime calea budistă de opt ori către
dreptate și vom folosi abordarea Discovery RE pentru a investiga întrebarea:
Care este cel mai bun mod ca un budist să ducă o viață bună?

În DESIGN - TEHNOLOGIE vom fi: Învățând abilitățile de cusut și țesut

în timp ce ne străduim să ne coasem propria rună vikingă pe o geantă cu șnur
într-un stil istoric.

În calitate de ISTORICI, vom fi: Cercetând și investigând Anglia

anglo-saxonă după epoca vikingă, aflând în special despre Edward Mărturisitorul,
ultimul dintre regii anglo-saxoni.

Ca GEOGRAFI vom fi: Folosind abilitățile de hărți pentru a ne sprijini

munca în istorie, precum și pentru a ne extinde cunoștințele despre munca
făcută anterior despre pădurile tropicale.

În PSHE -În Jigsaw vom: învăța totul despre importanța relațiilor sănătoase și

despre cum să-i prețuim pe alții, fie că sunt fete, băieți sau animale.


