
Jako NAUKOWCY będziemy: 
kontynuujemy rozwijanie naszych 

umiejętności i rozumienie praktycznych 
badań, jednocześnie poznając siły, w 

tym magnetyzm. Przeprowadzimy 

szereg ekscytujących eksperymentów 
z użyciem magnesów, sprężyn i in-

nych elementów demonstrujących 

siły! 

 Jako PISARZE będziemy: 
patrząc na pisanie opowiadań 
przygodowych, używając jako 
naszego tekstu kierowcy  
klasycznej książki dla dzieci: 
„Lodowy pałac Roberta  
Swindellsa. 

Jako GEOGRAFIE będziemy: 
Zaczynamy patrzeć na nasze własne geo-

graficzne miejsce na świecie i odnosić to do 
niektórych z szerszego świata. Przyjrzymy 

się innym miejscom na świecie i lepiej zro-
zumiemy, jak ich cechy geograficzne, takie 

jak krajobrazy wulkaniczne, są podobne i 

różne od naszych. 

 
Jako MUZYCY będziemy: 

Kontynuuj naukę śpiewania różnych 
piosenek i grania na niedostrojonej 

perkusji 
instrumenty. 
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Biuletyn 

Jako CZYTELNICY będziemy: 
studiując „Hercules the Hero”, na-

wiązując do naszej trwającej pracy 

historycznej nad Epoką brązu, a 

następnie przyjrzymy się innym 

tekstom beletrystycznym i non-fiction. 

 

W informatyce będziemy: kontynuować 

bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z 

Internetu, jednocześnie ucząc się podstaw 
programowania. . 

W PE będziemy: 
rozwijanie naszych umiejętności w grach 

w piłkę i uczenie się szeregu umiejętności 
lekkoatletycznych, takich jak te wykor-

zystywane w sztafetach. 

W R.E. będziemy: skupiać się na dwóch 
głównych religiach; Chrześcijaństwo i islam. W 
ramach naszego podejścia badawczego Dis-
covery RE przyjrzymy się dokładniej, jak 
dzisiejsze przekonania porównują się z prze-
konaniami z epoki brązu. 

W DT będziemy korzystać z szeregu 
technik wiercenia, cięcia, piłowania i 

tkania, aby tworzyć własne modele 
domów z epoki brązu. 

Jako MATEMATYKA będziemy: 
rozwijanie naszej wiedzy na temat wzorców 
liczbowych, w szczególności setek, dziesiątek i 
jedynek, jednocześnie ucząc się nowych pojęć, 
takich jak kąty. 
Oprócz tego będziemy ćwiczyć wszystkie znane 
nam fakty dotyczące tabliczki mnożenia do 
10x10. 

    Epoka brązu 



Dni PE 
Dni P.E to obecnie wtorek i 
środa. 

Upewnij się, że Twoje dziecko 

przychodzi w tych dniach do 
szkoły w stroju na wf.  

Twitter  

During the Autumn Term we will continue to 

post updates on Twitter, please check these 

regularly.  

Twitter: @sidmouthschool  

 
Przypomnienia ogólne 

Proszę oznaczyć wszystkie mundurki Twojego dziecka. 
Dzieci muszą przynieść do szkoły oznakowaną butelkę z 

wodą, zwłaszcza teraz, gdy pogoda zaczyna się rozgrze-
wać. 

Brak biżuterii. Proszę zdjąć kolczyki. 
Zestaw PE należy nosić przez cały dzień. W zależności od 

pogody może to być zestaw do użytku wewnątrz lub na 
zewnątrz. To muszą być granatowe joggery lub szorty, 

biała koszulka i szkolny sweter na wypadek, gdyby było 
zimno. Zobacz zdjęcie po prawej. 

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z nauczycielem Twojego 
dziecka, wyślij e-mail: 

  

sidmouth_fine@thrivetrust.uk (Pan Matthews) 
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Mamy przed sobą tak ekscytujący termin 
dla dzieci. Naszym tematem jest „Epoka 

brązu” 
Przez cały okres będziemy 

łącząc nasze sesje tematyczne, muzykę i sztukę, aby 

stworzyć koniec semestru 

spektakularny! Więcej informacji w dalszej 
części semestru :) 

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z 
wychowawcą klasy, wyślij e-mail:  

sidmouth_fine@thrivetrust.uk 
pan Matthews 

Witamy spowrotem! 
Chcielibyśmy powiedzieć OG-

ROMNE brawa dla wszystkich 
dzieci w związku z sukcesem 

ostatniego semestru! 
Stworzyliśmy fantastyczną pracę 
razem jesienią i nie mogę się 
doczekać, aby zrobić to samo 

wiosną! 
Z niecierpliwością czekamy na 

pełen zabawy semestr! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Skupienie się 

 W tym semestrze koncentrujemy się na rozwijaniu 
kluczowych umiejętności dzieci w zakresie czytania, pi-

sania i matematyki. 
 
 Aby pomóc dziecku odnieść sukces, upewnij się, że czy-

tasz z nim co najmniej 3 razy w tygodniu. 


