
 Ca SCRIITORI vom fi: 
 
Crearea unui poem similar folosind o 
imagine a casei de turtă dulce. 
 
Vom folosi cunoștințele noastre despre 
povești tradiționale pentru a ne scrie 
propriile povești fictive, inclusiv carac-
teristici cheie, cum ar fi fraze substanti-
vale, conjuncții și virgule. 
 
Pe măsură ce termenul se dezvoltă, vom 
trece la scrierea unui raport de ziar, dez-
voltând utilizarea vocabularului cheie. 

Ca ISTORICI vom fi: 
Aflați despre oameni semnificativi și comparați 
modul în care aceștia au influențat schimbările în 
societate. 

Ca MUZICII vom fi: 
Învățați să interpretați, să ascultați, să revizuiți și 
să evaluați muzica diferită. 

Year 2 Spring 2022 

 

În calitate de CITITORI vom fi:  
Clarificarea, realizarea de predicții și rezu-

matul cărților. De asemenea, vom pune și vom 

răspunde la întrebări despre textul nostru de 

clasă și textele informative legate de subiectul 

nostru. Vom continua să citim cărțile noastre 

acasă și la școală, aceste cărți vor fi strâns leg-

ate de nivelul nostru de fonetică. Vom contin-

ua să aducem acasă cărți de școală pentru a le 

împărtăși unui adult care le poate citi cu noi. 

În P.E. Noi vom fi: 
explorând P.E atât în interior, cât și în aer 
liber. Copiii vor învăța o varietate de abil-
ități folosind diferite tehnici. 

În calitate de MATEMATICIENȚI 
vom învăța 
 
înmulțiți și împărțiți 
Utilizați statistici 
Priviți proprietățile formei 
Identificați fracțiile 
Utilizați măsurători - Lungime și înălțime 
Identificați poziția și direcția 

Where could I explore? 

 

În R.E. noi vom fi:  
Explorarea sărbătoririi evreiești a Paștelui. 
Vom învăța cum să înțelegem cum sărbători-
rea Paștelui îi ajută pe evrei să-i arate lui 
Dumnezeu că prețuiesc relația lor specială cu 
el. 

Ca ARTIști vom fi 
dezvoltarea abilităților pentru a putea schița și 
umbrirea unei imagini. 

În Geografie vom fi: 
 
Compararea și contrastarea climatelor calde și 
reci, continentelor și mărilor 
Învățare despre geografia fizică și umană, in-
clusiv râuri, pădure, sol și vegetație. 



Zilele P.E 
Zilele P.E sunt în prezent luni și vineri. 
Avem antrenorii Fundației fizice care ne 
conduc sesiunile de vineri. 

Vă rugăm să vă asigurați că copilul 
dumneavoastră vine la școală în trusa 

P.E în aceste zile. 

Citind acasă 
Vă rugăm să continuați să citiți cu copilul acasă de cel puțin 3 ori 
pe săptămână și să-i returnați cartea zilnic. 
 
Copiii care sunt înregistrați citind de 3 sau mai multe ori pe 
săptămână vor fi înscriși la o tragere la sorți trimestrială. 
 
Vă mulțumim pentru cooperarea dumneavoastră continuă cu 
lectura acasă, chiar face diferența! 
 

Vom continua să exploatam un serviciu de bibliotecă care va fi 
disponibil copiilor în fiecare joi.  

 
Aceasta este o șansă pentru copii să aleagă o carte la alegere pe 
care o pot citi pe îndelete. Până acum, acesta a fost un real suc-

ces. 
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Dorim să vă dorim un An Nou Fericit! Copiii s-au instalat din nou la școală cu 

brio și lucrează din nou din greu cu programa de anul 2. 

Pe parcursul trimestrului de primăvară am planificat multe activități in-

teresante și creative pentru a-i implica pe copii în învățarea lor. 

Am început asta cu un traseu dulce în jurul școlii pentru a găsi Casa de Turtă 

dulce de la Hansel și Gretel. 

 

Uniformă 

Vă rugăm să vă asigurați că copilul dumneav-

oastră vine la școală purtând uniforma corectă. 

Acesta este format din pantaloni negri sau gri. 

Un tricou sau o cămașă albă și un pulover sau 

un cardigan albastru. Uniforma cu sigla școlii 

poate fi comandată de pe site-ul școlii. 

www.sidmouthprimaryschool.co.uk 

  

Cluburi la prânz 
Acum există un club disponibil la fiecare prânz pentru 
copii. 
 
Luni — Colorat 
Marți — Artistul lunii 
Miercuri – Just Dance 
Joi — Film 
Vineri—Clubul de construcții 
Este alegerea copiilor dacă ar dori să participe la ori-
care dintre aceste cluburi, ei pot decide ziua și nu 
trebuie să participe în fiecare săptămână dacă nu dor-
esc. 

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

Twitter: @sidmouthschool 

https://www.sidmouthprimaryschool.co.uk/school-uniform

