
În calitate de OAMENI DE ȘTIINȚĂ vom 
fi: 

continuând să ne dezvoltăm abilitățile și 
înțelegerea investigațiilor practice, în 

timp ce învățăm despre forțele, inclu-

siv magnetismul. Vom efectua o 
serie de experimente interesante folo-

sind magneți, arcuri și alte obiecte 

care demonstrează forțele! 

 Ca SCRIITORI vom fi: 
privind scrisul de povești de 
aventură, folosind ca text pentru 
șofer, cartea clasică pentru copii: 
„Palatul de gheață de Robert 
Swindells. 

Ca GEOGRAFII vom fi: 
Începând să ne uităm la propriul nostru 

loc geografic în lume și să raportăm 
acest lucru cu unele din lumea mai 

largă. Ne vom uita la alte locuri din 
lume și vom obține o mai bună 

înțelegere a modului în care caracteris-
ticile lor geografice, cum ar fi peisajele 

vulcanice, sunt similare și diferite de 
ale noastre. 

În calitate de MUZICIENI vom: 
Continuați să învățați să cântați o 

serie de melodii diferite și să cântați 
percuție neacordată 

instrumente. 
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În calitate de CITITORI vom fi: 
studiind „Hercule Eroul”, legând cu 

lucrarea noastră de istorie în curs de 
desfășurare despre Epoca Bronzului și 

va continua să analizeze alte texte de 
ficțiune și non-ficțiune. 

În COMPUTING vom fi: să continuăm să folo-
sim internetul în siguranță și responsabil, în 
timp ce învățăm programarea de bază. . 

În P.E. noi vom fi: 
dezvoltarea abilităților noastre în jo-

curile cu mingea și învățarea unei 
game de abilități de atletism, cum ar 

fi cele utilizate în cursele de ștafetă. 

În R.E. vom fi: concentrându-ne pe două 
religii principale; Creștinismul și Islamul. Vom 
analiza mai în profunzime modul în care 
credințele de astăzi se compară cu credințele 
din Epoca Bronzului, ca parte a abordării no-
astre de investigație Discovery RE. 

În DT vom folosi o gamă largă de 
tehnici de găurire, tăiere, tăiere și țesut 

pentru a crea propriile noastre modele 
de casă din epoca bronzului. 

Ca MATEMATICIENI vom fi: 
dezvoltarea cunoștințelor noastre 

despre modelele numerice, în special 
despre sute, zeci și unu, în timp ce 

învățăm concepte noi, cum ar fi 
unghiurile. 

    Epoca Bronzului 



Zilele P.E 
Zilele P.E sunt în prezent marți și 

miercuri. 
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, 
acesta poate fi un kit de interior sau exterior. Acesta trebuie 

să fie pantaloni de jogging sau pantaloni scurți bleumarin, 

tricou alb și un pulover de școală în cazul în care este frig. 
Vezi poza din dreapta. 

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

  

sidmouth_fine@thrivetrust.uk (dl Matthews) 
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Avem un termen atât de interesant în viitor 
pentru copii. Tema noastră este „Epoca bron-

zului” 
Pe tot parcursul mandatului vom fi 

combinând sesiunile noastre tematice, muzica 

și arta pentru a crea un final de semestru 

spectaculos! Mai multe informații de urmat 
mai târziu în termen :) 

Dacă trebuie să contactați profesorul clasei, vă 
rugăm să trimiteți un e-mail: sid-

mouth_fine@yhclt.net 
domnule Matthews 

 
Bine ai revenit! 

Dorim să le spunem un bine făcut 
tuturor copiilor pentru succesul 

trimestrului trecut! 
Am creat niște lucrări fantastice 
împreună în toamnă și abia aștept 

să facem la fel și primăvara! 
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. 


