
În Știință vom: 

Uită-te la materiale, inclusiv; învățând o mulțime de 
vocabular nou și finalizarea activităților de sortare 
și grupare. Ne vom uita la proprietățile fizice ale 
materialelor de zi cu zi și vom experimenta pentru a 
le compara. 

În calitate de SCRIITORI vom:                                    

Dezvoltarea structurii propoziției noastre folosind cu-

noștințele fonice pe care le-am învățat deja. Vom continua 

să folosim limbajul Read Write inc în cadrul grupurilor 

noastre pentru a ne asigura că citirea este fluentă. 

Copiii vor continua să folosească majuscule, puncte și 
spații pentru degete în scris. Ei își vor dezvolta imaginația 
prin găsirea scrisului de povestiri și a scrierii de poezii 
similare. De asemenea, scrieți un raport non-cronologic 
despre păsările migratoare. 

În RE vom: 

Priviți practicile și modurile de viață religioa-
se, explorand festivaluri și sărbători religioa-
se, inclusiv botezuri, ceremonii de denumire și 
sărbători de Paște. 

În Jigsaw vom: 

Lucrați subiectul „Vise și obiective”. Pe parcur-
sul acestei unități de lucru, ne vom uita la sta-
bilirea țintelor și obiectivelor pentru viitor, 
precum și a discutării despre ceea ce putem 
face atunci când lucrurile devin grele. 
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În calitate de CITITORI vom: 

Continuați să citiți cărțile noastre RWI 
acasă și la școală, aceste cărți vor fi 
strâns legate de nivelul nostru de fo-
netică. Vom continua să aducem acasă 
cărți de școală pentru a le împărtăși unui 
adult care le poate citi cu noi. 

În istorie vom: 

Învățați despre jucării de-a lungul istoriei. 

Ne vom uita la diferite jucării din trecut, 
cum s-au schimbat jucăriile de-a lungul tim-
pului și le vom compara cu tipurile de jucării 
care există în prezent. 

În calitate de MATEMATICIENȚI vom:                                         

Folosește noile noastre „reknreks” pentru a ne dezvol-

ta numărul de măiestrie.Privind cu atenție numerele 6-

10 pentru a ne dezvolta stăpânirea numerelor 

În P.E. noi vom: 

Dansați cu NAPA într-o zi de miercuri și dez-
voltați-vă abilitățile multiple în aer liber. Vă 
rugăm să vedeți pe verso pentru educația fizi-
că a copilului dumneavoastră. zile, deoarece 
acestea se vor schimba din toamnă. 

Ce jucării din trecut sunt popu-
lare și astăzi? 



Masa de pranz 

Vă rugăm să vă uitați la meniurile 
de pe site-ul școlii (cu excepția ca-
zului în care copilul dumneavoastră 
aduce un prânz la pachet de acasă) 
și să discutați cu copilul dumneav-
oastră ce opțiune ar dori în fiec-
are zi, pentru a putea spune 
profesorului de clasă. 

Independenţă 

Copiii independenți se simt competenți și capabili să aibă grijă de ei 

înșiși. Sub privirea atentă a părinților lor, copiii sunt capabili să 

crească, să înflorească în diferitele lor stadii de creștere și dez-

voltare și au mai multă încredere în a fi cine sunt. Vă rugăm să ex-

ersați: Știind când trebuie să meargă la toaletă și ștergându-și pro-

priile fund. Și știind că trebuie să se spele pe mâini după aceea. Fol-

osindu-și cuțitul și furculița. 

Fixarea și desfacerea pantalonilor atunci când trebuie să meargă la 
toaletă. 

Primavara 1 

Așteptăm cu nerăbdare să revenim și sperăm că ați avut o 

vcanță de Crăciun odihnitoare! domnișoara Spaven și dom-

nișoara Collins Ne puteți contacta prin e-mailul clasei: 

Sidmouth_child@thrivetrust.uk 

Sidmouth_donaldson@thrivetrust.uk 

Uniformă 

Vă rugăm să etichetați TOTUL! Și veri-

ficați-le în mod regulat în cazul în care 

se spală. Copiii trebuie să aducă la școală o sticlă de apă. Fără bi-

juterii. Trusa PE trebuie purtată toată ziua. Acesta trebuie să 

fie pantaloni de jogging sau pantaloni scurți bleumarin, tricou alb 

și un pulover de școală în cazul în care este frig. 

Zile PE: miercuri și joi 

Stare de nervozitate Asigurați-vă că 

descărcați Twitter, deoarece acest lucru vă 

va permite să vedeți ce face copilul dvs. la 

școală! 

@sidmouthschool 




