
Güz Dönemi 1'e Hoş Geldiniz 

Umarız iyisinizdir, güzel bir yaz geçirmişsinizdir ve yeni akademik yılın başlangıcı için yenilenmiş ve enerjik 

hissediyorsunuzdur! 

5. Yıl 2020-2021 ile çalışan yetişkinler: Sınıf öğretmenleri Ashley Hawkins (Turner) ve Hellen Morrissey 

(Thompson), Claddy Eagles (1:1 Turner) Sam Bowden ve Skeikh Rahman (1:1 Thompson) tarafından 

desteklenecekler.  

Bu yıl ne yazık ki Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle önceden randevu almadan sizinle kişisel olarak 

görüşemiyoruz. Ancak, e-posta iletişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz ve aşağıdaki şekilde iletişime geçilebilir: 

Ashley Hawkins: ahawkins24.309@lgflmail.org 

Hellen Morrissey: hmorrissey3.309@lgflmail.org 

Mevcut akademik yıl için 5. Sınıf müfredatı aşağıdaki gibidir: 

Okuma 

5. Yılda, Hedef Okuyucu ( Destination Reader) şemasını takip etmeye devam ediyoruz. Bu dönem Thompson 

sınıfında Anglo Saxon Boy (Tony Bradman); Turner sınıfı, Politika Hakkında Her Şey'i (Andrew Marr) 

okuyacaklar. Ayrıca çocuklar, AR seviyelerinde kitap okuyacak ve sessiz okuma sırasında kütüphane kitaplarını 

düzenli olarak okuma fırsatı bulacaklar. Lütfen çocuğunuzu, okumalarını dinleyerek, mümkünse okumaları 

hakkında sorgulayarak destekleyin. Çocukların bu yıl 21 kitap okumaya teşvik edildiği 2021'de 21 kitap okuma 

yarışmasına devam ediyoruz! 

Yazı 

Birçoğunuzun aşina olduğu Talk 4 Writing ile çocukların yazılarını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yarıyılda 

çocuklar 'Kanal' başlıklı bir metinden yola çıkarak bir uyarı hikayesi yazacaklar. Noktalama işaretlerini ve 

dilbilgisini, mecazi dillerini ve ön zarfların kullanımını geliştireceklerdir. Metin haritası ve hikaye J2e'de olacak. 

Çocuklarla hikayenin sözlü öğrenimini paylaşırken eğleneceğinizi umuyoruz. Çocuklarınızın yazma becerilerini 

geliştirmenin ve tür hakkındaki anlayışlarını yerleştirmenin harika bir yolu, örneğin Kırmızı Başlıklı Kız, Der 

Struwwelpeter, Kral Midas ve İmparatorun Yeni Giysileri gibi benzer hikayeleri okumak ve tartışmaktır - yazmak 

için konuşmak! 

Matematik 

Bu yarı dönemde çocuklar, ondalık sayılar ve Romen Rakamları dahil olmak üzere, Basamak Değeri bağlamında 

aritmetik ve akıl yürütme becerilerini pekiştirecek ve geliştireceklerdir. Yuvarlama, çocukların yemek 

dolaplarını inceleyerek geliştirebilecekleri bir yaşam becerisidir, bu konuda şöyle sorular sorarak destek 

olabilirsiniz: - bir çay kaşığında kaç tane şeker granülü var? İstediğim malları satın almak için ne kadar nakit 

paraya ihtiyacım olacak ve tam tutarı mı alacağım yoksa yuvarlayacak mıyım? 

Coğrafya 

Sonbahar için konumuz Antarktika. Çocuklar iklime karşı hava durumunu öğrenecekler; iklim değişikliği ve 

Antarktika ve dünya üzerindeki etkileri; Antarktika üzerindeki yaşamın yanı sıra küresel turizmin etkileri. 

Konuyla ilgili çocuklara uygun pek çok kitap, video ve belgesel var. 

Din eğitimi 

Hinduizm hakkında bilgi edineceğiz: bağlılığın önemi; Hindu Tanrıları; ibadet ve ritüeller ve kutsal yerler. Yine, 

çocukların öğrenmesini pekiştirmek için bol miktarda edebiyat ve film mevcuttur. Neasden'deki BAPS Shri 

Swaminarayan Mandir tapınağını ziyaret etmeniz şiddetle tavsiye edilir, ancak herhangi bir COVID-19 

kısıtlaması için önce web sitelerini kontrol etmeniz önerilir. 
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Beden Eğitimi 

Sonbahar için düzenli beden eğitimi programı Turner: Çarşamba (üst oyun alanı) ve Perşembe (spor salonu) 

Thompson: Çarşamba (üst oyun alanı) ve Cuma (yüzme). 

Çocuğunuzun tüm dersler için doğru okul beden eğitimi setine (spor ayakkabı dahil) sahip olup, okula getirmesi 

önemlidir. Bu dönem, çocuklar THFC'den bir koçla Çarşamba günü beden eğitimi seansı yapacaklar (tam beden 

eğitim seti getirmeleri gereklidir). 

PSHE 

Bu dönem, 5. Sınıf çocukları öncelikle Cambridge programı aracılığıyla PSHE öğreneceklerdir. İnternet 

güvenliğinin nasıl kullanılacağı, çevrimiçi güvenlik ve çevrimiçi bilgi paylaşımı dahil olmak üzere Sağlıklı ve Daha 

Güvenli Yaşam Tarzları: Dijital Yaşam Tarzlarına odaklanacakları haftalık dersler alacaklardır. Çocuklar ayrıca 

Uygunsuz içeriği nasıl tanımlayacaklarını ve rapor edeceklerini veya bir yetişkin, CEOP veya Child line gibi 

ajanslarla iletişim kurmayı öğreneceklerdir. 

Bilim 

Bilimde, Empiribox çalışma şemasını takip etmeye devam ediyoruz. Bu dönem çocuklar, araştırmaları 

planlamaya odaklanarak Hayvanlar ve insanlar hakkında bilgi edinecekler. Çocuklar kemik, kas ve hareketten 

vücutlarının içine, dolaşım sistemine, dişlere ve 'sen ne yersen osun'a kadar çeşitli birimleri kapsayacaktır. 

Müzik 

Çocuklar ukulele çalmayı öğrenmeye başlayacak. Tırmanma ve yolma tekniklerini öğrenecekler. Açık telleri 

kullanarak şarkılar besteleyecekler ve müzik teorisini öğrenecekler. Dersler sınıf bazlıdır. 

İspanyol 

Bu dönem çocuklar 'La Jolie Ronde' programını takip ederek İspanyolca öğrenecekler. Her hafta interaktif 

dersler, etkinlikler ve şarkılar aracılığıyla İspanyol dili ve kültürünün yeni bir yönünü öğrenecekler. Bu dönem 

ana cadde üzerindeki binaları öğrenecekler; bağlaçlar; haftanın günleri ve günün saatlerinin yanı sıra yerlerin 

nerede olduğunu sormayı öğrenmek. 

Bilgi İşlem 

IT'de çocuklar kendi oyunlarını geliştirmek için Scratch ve Kodu kullanacaklar. Bir oyun için orijinal sanat eseri 

ve ses yaratacaklar; dizi, seçim, tekrar ve değişkenleri kullanan bir bilgisayar oyunu için bir bilgisayar programı 

tasarlamak ve oluşturmak; bilgisayar oyunlarındaki hataları algılar ve düzeltir. Ve oyunlarını geliştirmek için 

yinelemeli geliştirme tekniklerini (bir dizi küçük değişiklik yapma ve test etme) kullanabilecekler. 

Sanat 

Sanatta sınıf sanatçılarımızı (Turner ve Thompson) incelemeye ve onların tarzlarına göre sanat eserleri 

yaratmaya devam edeceğiz. Dersler sınıf bazlı olduğu için özellikle eskiz yapmaya odaklanacağız. 

 Ödev 

Ödev her hafta Cuma günü J2e'ye yüklenecek ve bir sonraki Cuma günü okula geri döneceği beklentisiyle. 

Çocukların kaynakları okumaları ve yanıtlamaları yerine çıktı almaları beklenmiyor. Ödevlerinin teslim 

edildiğinden emin olmak çocuğun sorumluluğundadır. Her hafta bir heceleme görevinin yanı sıra zaman 

çizelgelerine bağlı matematik ve İngilizce çalışmaları yapılacaktır. Lütfen ev ödevlerini onlarla tartışarak 

çocuğunuza destek olun. 

5. Yılda çocuklarınızla çalışma fırsatı için heyecanlıyız ve hepinizin güvende ve iyi kalmasını umuyoruz. 

En iyi dileklerimle, 

5. Yıl Takımı 


