
Osobiste, społeczne i emocjonalne 
Rozwój będziemy: 
W tym półroczu przyjrzymy się zagadce 3 
układanki: „Marzenia i cele”. Dzieci nauczą 
się szeregu umiejętności wytrwania i 
motywowania się w obliczu wyzwania. 
Dzieci będą współpracować w małej 
grupie i pomagać innym w osiągnięciu 
celu. Dzieci wyznaczą sobie własny cel i 
będą świętować swoje osiągnięcie pod-
czas uroczystej uroczystości. 

W komunikacji, języku i umiejętnościach 
czytania i pisania będziemy: 
Rozwiń miłość do czytania i dziel się swoją 
ulubioną historią z innymi. 
 
Użyj książki, aby opowiedzieć historię swoim 
rówieśnikom. 
 
Rozwijaj słownictwo i używaj „nowych” słów 
wyuczonych z „Wielkiej rozmowy”, „Historii 
do rozmowy” i „Wzmocnienie rozmowy” 
 

W rozwoju fizycznym będziemy: 
Odkrywaj ruch za pomocą muzyki i bądź w 
stanie zatrzymać się w odpowiednich mo-
mentach. 
Bezpiecznie korzystaj z różnych narzędzi i 
zasobów, aby tworzyć dzieła. 
Poproś innych o pomoc, gdy zmagają się z 
użyciem narzędzi do wykonania zadania. 

W sztukach ekspresyjnych i designie 
będziemy: 
 
Zacznij budować w celu, takim jak odt-
worzenie domu lub osoby. 
Dziel się pomysłami na temat ich modelu 
i komunikuj, w jaki sposób korzystali z ró-
żnych zasobów. 
Użyj małego świata i zasobów kon-
strukcyjnych, aby odtworzyć historię lub 
rodzinne doświadczenie. 

W Zrozumieniu Świata będziemy: 
 
 
W styczniu dzieci będą rozmawiać o 
prezentach i przekazywaniu linków do 
wcześniejszej wiedzy o Bożym 
Narodzeniu oraz o Prezentacji Trzech 
Króli. W lutym dzieci dowiedzą się o 
Chińskim Nowym Roku i Roku Tygrysa. 
Dzieci dowiedzą się, jak wszyscy obcho-
dzimy różne pory roku. Rozwiną 
pewność siebie, aby dzielić uroczystości 
rodzinne z rówieśnikami. 

Temat tego terminu to: Szalone 
Kreacje i Inspirujące Pomysły 

Nasze skoncentrowane historie to: 
Co zbudujemy, Piękne OOPS i Ish. 
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W matematyce będziemy: 
Używaj palców do przedstawiania liczb — 1,2,3 
Eksploruj numer za pomocą rymów liczbowych. Zacznij 
identyfikować pozostały numer i jak zmieniła się kwota 
Rozwiń zrozumienie języka pozycyjnego — pod, nad, z 
tyłu i z przodu. 
Zacznij liczyć mały zestaw obiektów, aby zidentyfikować 
„ile” 



Przypomnienia ogólne 
Godziny rozpoczęcia żłobka - 
Sesja poranna rozpoczyna się o 8:30-11:30 
Sesja popołudniowa zaczyna się o 12:15-15:15 
Proszę skorzystać z czarnej bramy na Sidmouth Street. 
*Dzieci muszą przynieść do żłobka oznaczoną butelkę z 
wodą. 
*Dzieci muszą mieć w torbie zapasowe ubrania. Lubimy się 
bałaganić i możemy zmoknąć od zabawy w wodzie. 
*Rodzice prosimy o poinformowanie biura, jeśli inna osoba 
dorosła przyjedzie odebrać dziecko. 
 
Jeśli potrzebujesz skontaktować się z nauczycielem Twojego 
dziecka, wyślij e-mail: 

 sidmouth_mckee@thrivetrust.uk 

FS1—McKee Class 
 

Wychowawca klasy: Pani Thompson 
Pielęgniarka przedszkolna: panna Hayton 

 
Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, wyślij  

 
e-mail: sidmouth_mckee@thrivetrust.uk 

 
Dziękuję Ci 

Pani Thompson 

Rodzinny weekend zabawy 
Co tydzień do Tapestry zostanie 
przesłana karta zadań „Weekendy 
rodzinnej zabawy”. Zajęcia te opierają się 
na umiejętnościach, tematach zabawy 
lub zainteresowaniach, które obserwow-
aliśmy, gdy dzieci były w przedszkolu. 
Przesyłaj zdjęcia do Tapestry lub nawet 
tweetuj je na naszej stronie na Twitterze. 

Pod koniec roku możesz 
wygrać certyfikat i 
nagrodę „Tweeter of the 
Year”. 

Czekamy na Wasze 
zdjęcia! 

 

Twitter  

Proszę śledzić 

stronę Twitter 

naszej szkoły. 

Będziesz mógł zobaczyć, co 

Twoje dziecko robi w szkole. 

Twitter: @sidmouthschool 

Biblioteka 
Odwiedź naszą bibliotekę w każdy 

piątek w ogrodzie 15:15-15:30. 
Rozpocznie się w piątek 5 listo-

pada. 
  

Przyjdź i pożycz książkę i wesprzyj 
miłość swojego dziecka do 

czytania. 


