
6. Yıla hoş geldiniz! 

 Geçen hafta boyunca tüm çocukları tanımak çok güzeldi; yeni sınıflarına çok iyi yerleştiler ve yeni rutinlere 

alışıyorlar. 

 

İngilizce 

Bu yarı dönem İngilizce olarak çocuklar Warning Stories hakkında bilgi edinecekler. Hikaye haritalarını ve 

eylemleri kullanarak model metni sözlü olarak yeniden anlatmayı öğreneceklerdir. Çocuklar, özellikle 

karakter tanımına odaklanarak, hikayelerin yapısı ve dil özellikleri hakkında düşüneceklerdir. Zarfları 

kullanmaları üzerinde çalışacağız ve cümlelerine açıklama eklemek için noktalama işaretlerini deneyeceğiz. 

Çocuklar daha sonra kendi uyarı hikayelerini planlayacak, yazacak ve düzenleyeceklerdir. 

  

Matematik 

Matematikte şunları öğreneceğiz: 

• On milyona kadar sayıların basamak değeri; altı ve yedi basamaklı sayıları karşılaştırma ve sıralama; kelime 

olarak yazılan sayıları okuma ve heceleme gibi. 

• 5 ve 6 basamaklı sayılara kadar sayıların toplanması ve çıkarılması. Toplama ve çıkarma faktörlerini, sayı 

bağlarını zihinsel olarak hatırlama üzerinde çalışacağız ve çocuklar hesaplamalarını desteklemek için 

nesneleri ve sayı çizgilerini kullanacaklar. Ayrıca yazılı yöntemler kullanarak çarpma ve bölme becerilerini de 

uygulayacağız. 

  

Bilim 

Güz dönemi için Bilim konumuz Animals Including Humans. Bu konu sırasında çocuklar hayvanların yaşam 

döngülerini ve sınıflandırmasını keşfedeceklerdir. Beceri odak noktamız, çocuklarla birlikte planlama 

yapmak, bağımsız ve bağımlı değişkenleri öğrenecek ve bir araştırma planlayacak. 

 

Din Eğitimi 

Bu yarıyıldaki konumuz İslam. Çocuklar bu dinin temel inançları ve uygulamaları hakkında bilgi edinecekler. 

Şunu düşüneceğiz: “Müslümanlar için Tanrılarına bağlılık göstermelerinin en iyi yolu nedir?” Bu, çocukların 

kendi kişisel duygu ve deneyimlerini paylaşmaya davet edileceği çok fazla konuşma ve dinlemeyi 

gerektirecektir. 

  

PSHE 

PSHE'de Sağlıklı Yaşam Tarzını düşüneceğiz. Dengeli beslenme ve egzersizin önemini ve sağlıklı bir zihnin 

korunmasına nasıl katkıda bulunduğunu tartışacağız. Ayrıca yaşam tarzı seçimleri yaparken bizi etkileyen 

faktörleri ve bunların zaman içinde nasıl değişebileceğini düşünmek için zaman harcayacağız. 

 

Beden Eğitimi 

Bu yarı dönem, çocuklar Hokey ve Futbol becerilerini geliştirecekler. PE günlerimiz Pazartesi ve Cuma 

günleridir. Lütfen bu günlerde çocukların beden eğitimi kitlerini getirdiklerin emin olun. 

 

Sanat 

Sınıf sanatçılarımız (Yinka Shonibare ve Lubaina Himid) hakkında bilgi edinecek ve çalışmalarını kendimize 

ilham kaynağı olarak kullanacağız. Ayrıca çocuklar çizim ve eskiz becerilerini geliştirmeye odaklanacaklar. 

 

Müzik 

6. Sınıfta, çocuklar Blues'un tarihini öğrenecek ve aynı zamanda 12 bar Blues yapısının önemini fark 

edecekler. Öğrenmelerini desteklemek için ukulele ve klavye çalacaklar. 

 

Ödev 



Evde öğrenim mektupları her hafta bir Cuma günü dağıtılacaktır. Haftalık İngilizce, matematik ve imla ödevi 

yapılacaktır. Lütfen çocuğunuzu hecelerini günlük olarak uygulamaya ve kullanmaya teşvik edin. Kütüphane 

kitapları düzenli olarak değiştirilir. Lütfen çocuğunuzun her gün okula kitabını getirdiğinden emin olun. 

Lütfen ev ödevlerini onlarla tartışarak çocuğunuzu destekleyin ve emin değilseniz lütfen çocuğunuzun 

öğretmeniyle iletişime geçmekten çekinmeyin. 6. Sınıftaki tüm çocukların ödevlerini haftalık olarak 

tamamlamaları beklenir. 


