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DATES FOR YOUR CALENDAR

● 6-10.03.2023 - Tydzień Doktora Seuss/ Dr Seuss week

● 08.03.2023 Dzień kobiet / Women's Day

● 14-15.03.2023 - Herbatka z Dyrekcją / Headmisstress' Tea Party

● 17.03.2023 Dzień Świętego Patryka / St. Patric's Day

● 20-24.03.2023 Tydzień Matematyczny / Maths Week

ENGLISH

As part of grammar, we will look at paragraphs, negative contractions, improving verb choices and using

pronouns to show clear meaning. Spelling will encompass using apostrophes, homophones and ‘a’, ‘al’,

‘ad’, ‘af’ words. Then we will continue reading “Billionaire boy” as well as memorising and performing

poetry and lastly, we’ll finish off persuasive writing by writing a persuasive article for a website.

SCIENCE

Materials

● Melting and solidifying

● Chemical reactions

GEOGRAPHY

● Landforms

● Identify the position and significance of latitude, longitude, Equator, Northern Hemisphere,

Southern Hemisphere, the Tropics of Cancer and Capricorn, Arctic and Antarctic Circle, the

Prime/Greenwich Meridian and time zones.

HISTORY

● Mesopotamia, the Bronze Age, Ancient Egypt
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MATH

Shapes

● compare and classify geometric shapes, including quadrilaterals and triangles, based on their

properties and sizes

● identify acute and obtuse angles and compare and order angles up to 2 right angles by size

● identify lines of symmetry in 2-D shapes presented in different orientations

● complete a simple symmetric figure with respect to a specific line of symmetry

JĘZYK POLSKI

● Zdania pojedyncze i złożone

● ortografia- powtórzenie

● wywiad

● ogłoszenie

● duchy polskich miast i zamków- legendy

HISTORIA

● Bitwa pod Grunwaldem. Zawisza Czarny

● Mikołaj Kopernik - wielki astronom

● Podsumowanie działu - Od Piastów do Jagiellonów

● Sprawdzian wiadomości - Od Piastów do Jagiellonów

MATEMATYKA

● Ułamek jako część całości 2

● Liczby mieszane 1–2

● Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej 1

● Porównywanie ułamków 2–3

● Rozszerzanie i skracanie ułamków 1–2

● Ułamki niewłaściwe 2–3

● Ułamek jako wynik dzielenia∗ 0–2

● Dodawanie ułamków zwykłych∗ 0–2

● Odejmowanie ułamków zwykłych
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PRZYRODA

● Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach

● Czym są uzależnienia i jak ich unikać?

● Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości

● Rodzaje krajobrazów

● Ukształtowanie terenu

● Czy wszystkie skały są twarde?

ESPAÑOL

Lola y Leo 2. Unidad 3: La fiesta del colegio.

Léxico: Las partes del día. Juegos y actividades cotidianas.

Gramática: Hacer. Estar+gerundio. Ir a+sustantivo. A+el=al. El presente de indicativo.

Sonidos: La letra “c”.


