
.În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom fi: 

Continuăm să ne dezvoltăm înțelegerea celor 

trei stări ale materiei: solide, lichide și gaze. Vom folosi diverse 

experimente pentru a explora care dintre acestea se poate schim-

ba de la o stare la alta și cele pentru care această schimbare este 

reversibilă 

 Ca SCRIITORI vom fi: 

Scrierea propriilor poezii comparate/

metafore înainte de a dezvolta teme-

le din povestirile cu dileme. Ca 

parte a acestui lucru, vom explora 

texte precum web-ul lui Charlotte. 

Ca ISTORICI vom fi: 
Cercetând și investigând vikingii, 

inclusiv impactul lor asupra propriei 
zone locale și modul în care au ajutat 

la modelarea regatelor anglo-saxone în 
Anglia pe care o cunoaștem astăzi. 

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

coarde și învață diverse cântece legate de 
vikingi. 
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În calitate de CITITORI vom fi: 
Studiind povești plasate departe, cum 

ar fi „Fiica lui Firework Maker”. 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 
completați jurnalele noastre de lectură 

acasă. 

În COMPUTING vom fi: să continuăm să folo-

sim internetul în siguranță și responsabil. 

În P.E. noi vom fi: 
Dezvoltându-ne abilitățile în jocurile cu mingea, 
învățând cum să ne mișcăm corect și ne dez-
voltăm tehnicile de pase și apărare. 

În R.E. vom fi: c 
continuă să se concentreze pe două religii prin-
cipale; creștinism și budism. Vom lua în con-
siderare modul în care credințele sunt similare 
și diferite, cu un accent deosebit pe utilizarea 
abordării noastre Discovery RE pentru a ne 
dezvolta propriile gânduri și sentimente person-
ale pentru a aborda o serie de întrebări teolog-
ice puse. 

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

în timp ce ne străduim să ne coasem 
propria rună vikingă. 

Ca MATEMATICIENI vom fi: 
Dezvoltarea cunoștințelor noastre de 
înmulțire și împărțire, folosind numere de 
până la 4 cifre. 

Pe lângă aceasta, vom continua să ex-

ersăm toate faptele noastre cunoscute pe 
tabelul de multiplicare la 12x12. 

 

Vin bărcile lungi – Cine este la 

bord? 

Ca GEOGRAFI vom fi: 
Folosind abilitățile de hărți pentru a identifica 

ținuturile scandinave de unde provin invadatorii 

și coloniștii vikingi. 



Zilele P.E 
Zilele P.E sunt în prezent miercuri 

și vineri. 
Vă rugăm să vă asigurați că 

copilul dumneavoastră vine la 
școală în trusa P.E în aceste zile. 

Stare de nervozitate 
În perioada de toamnă vom continua 

să postăm actualizări pe Twitter, vă 
rugăm să le verificați în mod regulat. 

Twitter: @sidmouthschool 

Memento-uri generale 
 Vă rugăm să etichetați toată uniforma copilului dumneavoastră. 

 Copiii trebuie să aducă la școală o sticlă de apă etichetată, mai 
ales acum vremea începe să se încălzească. 

 Fără bijuterii. Vă rugăm să scoateți cerceii. 

 Trusa PE trebuie purtată toată ziua. În funcție de vreme, aces-
ta poate fi un kit de interior sau exterior. Acesta trebuie să 

fie pantaloni de jogging sau pantaloni scurți bleumarin, tri-

cou alb și un pulover de școală în cazul în care este frig. Ve-
zi poza din dreapta. 

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

  

sidmouth_browne@thrivetrust.uk (doamna Tuohy/domnișoara Ben-
stead) 

sidmouth_wilson@thrivetrust.uk (domnul Morrison) 
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Avem un termen atât de interesant în viitor 
pentru copii. Subiectul nostru este „Bărcile 

lungi vin – Cine este la bord?” 
Pe tot parcursul mandatului vom fi 

combinând sesiunile noastre tematice, muzi-
ca și arta pentru a crea spectaculos 

opera de artă 
 

 
Dacă trebuie să contactați profesorul clasei, 

vă rugăm să e-mail: sid-
mouth_donaldson@yhclt.net 

Domnișoara Fletcher și domnișoara Strachan 

 
Bine ai revenit! 

Dorim să le spunem un bine 

făcut tuturor copiilor pentru 
succesul trimestrului trecut! 
Am creat o lucrare fantastică 
împreună în toamna 2 și abia 
aștept să facem același lucru în 

primăvara 1! 

Așteptăm cu nerăbdare un termen 
plin de distracție! 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Concentrarea 

 În acest trimestru ne concentrăm pe dezvoltarea abilităților 

cheie ale copiilor în citire, scriere și matematică. 
 

 Pentru a ajuta copilul să reușească, vă rugăm să vă asigurați 

că citiți împreună cu copilul dumneavoastră de cel puțin 3 ori 
pe săptămână. 


