
În personal, social și emoțional 
Dezvoltare vom: 
 
În această jumătate de semestru ne vom uita la 
Puzzle 3 din Jigsaw: „Vise și obiective”. Copiii vor 
învăța o serie de abilități despre cum să persiste 
și să se motiveze atunci când se confruntă cu o 
provocare. Copiii vor lucra în colaborare într-un 
grup mic și vor ajuta pe alții să atingă un obiec-
tiv. Copiii își vor stabili propriul obiectiv și își vor 
sărbători realizările în timpul unei ceremonii de 
sărbătoare. 

În comunicare, limbaj și alfabetizare vom: 
Dezvoltă dragostea pentru lectură și 
împărtășește povestea lor preferată cu alții. 
 
Folosiți o carte pentru a repeta o poveste 
colegilor lor. 
 
Dezvoltați vocabularul și folosiți cuvinte 
„noi” învățate din „Big Talk”, „Povești pentru 
vorbire” și „Talk Boost” 
 
Cântați cu încredere 3 versuri diferite. 

În dezvoltarea fizică vom: 
 
Explorați mișcarea folosind muzica și puteți 
să vă opriți la momentele potrivite. 
Utilizați diferite instrumente și resurse în 
siguranță pentru a realiza o creație. 
Cereți ajutor altora atunci când se luptă să 
folosească instrumente pentru a finaliza o 
activitate. 

În Artă expresivă și design vom:  

Începeți să construiți pentru un scop, cum ar fi 

recrearea unei case sau a unei persoane. 

Împărtășiți idei despre modelul lor și comunicați 

cum au folosit diferite resurse. Folosiți lumea 

mică și resursele de construcție pentru a recrea 

o poveste sau o experiență de familie.  

În Înțelegerea lumii vom: 
În ianuarie, copiii vor discuta 
despre cadouri și legături de 
donații cu cunoștințele anterioare 
despre Crăciun și vor afla despre 
Prezentarea Magilor. În februarie, 
copiii vor afla despre Anul Nou 
Chinezesc și anul Tigrului. Copiii 
vor învăța cum sărbătorim cu toții 
diferitele părți ale anului. Își vor 
dezvolta încrederea în a împărtăși 
sărbătorile de familie cu semenii 
lor. 

 

Tema acestui termen este: Creații nebune și idei 

inspiratoare Poveștile noastre concentrate sunt: 

Ce vom construi, Beautiful OOPS și Ish.  
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La matematică vom: 
 
Folosiți degetele pentru a reprezenta numere—1,2,3 
Explorați numărul folosind rime de numere. Începeți să identifi-
cați numărul rămas și modul în care s-a schimbat suma 
Dezvoltați înțelegerea limbajului pozițional - sub, deasupra, în 
spate și în față. 
Începeți să numărați un set mic de obiecte pentru a identifica 
„câte” 



Memento-uri generale 
Orele de începere a creșei - 

Sesiunea de dimineață începe între orele 8:30 - 11:30 
Sesiunea de după-amiază începe între orele 12:15 - 15:15 
Vă rugăm să folosiți poarta neagră de pe strada Sidmouth. 
*Copiii trebuie să aducă la creșă o sticlă de apă etichetată. 
*Copiii trebuie să aibă haine de rezervă în genți. Ne place 
să fim dezordonați și ne putem uda din cauza jocului cu 

apă. 
*Părinți, vă rugăm să informați biroul dacă un adult alterna-

tiv vine să vă ia copilul. 
 

Dacă trebuie să contactați profesorul copilului dumneav-
oastră, vă rugăm să e-mail: 

 sidmouth_mckee@thrivetrust.uk 

FS1—McKee Class 
 

Profesor de clasă: doamna Thompson 
Asistenta de pepiniera: domnisoara Hayton 

 
Dacă trebuie să mă contactați, vă rugăm să  

 
e-mail: sidmouth_mckee@thrivetrust.uk 

 
Mulțumesc 

doamna Thompson 

Weekend de distracție în familie 
În fiecare săptămână, o fișă de activitate 
„Family Fun Weekend” va fi încărcată în 
Tapestry. Aceste activități se bazează pe 
abilități, teme de joacă sau interese pe 
care le-am observat pe copii pe care le-
au făcut în timpul creșei. 
Încărcați fotografii în Tapestry sau chiar 
pe Twitter pe pagina noastră de Twitter. 

La sfârșitul anului, puteți 
câștiga certificatul și 
premiul „Tweeterul an-
ului”. 
Așteptăm cu nerăbdare 

să vă vedem fotografiile! 
 

Twitter  

 

Vă rugăm să urmăriți 

pagina de Twitter a 

școlii noastre. Veți 

putea vedea ce face copilul dumneav-

oastră la școală. 

Twitter: @sidmouthschool  

 
Bibliotecă 

Vizitați biblioteca noastră în fiec-
are vineri în grădină - 15:15-

15:30. 
Aceasta va începe vineri, 5 

noiembrie. 
  

Vino și împrumută o carte și 
susține dragostea copilului tău 

pentru lectură. 


