
În personal, social și emotional Dezvoltare 

vom:Uitați-vă la aspectul Vise și obiective din sesi-

unile noastre Jigsaw.Lucrează cu Jeni Jigsaw pentru 

a ne împărtăși ideile și pentru a le asculta pe cele 

ale altora 

În comunicare, limbaj și 
alfabetizare vom: 
Exersați să țineți corect un 
creion și să ne scrieți numele. 
Încercați să utilizați Fred Fin-
gers pentru a scrie cuvintele 
fonetic 
Folosește-ne abilitățile 
lingvistice pentru a da in-

În dezvoltarea fizică vom:  

Lucrează cu domnul Holmes la o nouă rutină 

a unui cântec Lucrați-vă abilitățile motorii fi-

ne în timpul Dough Disco Utilizați noile noas-

tre resurse de nisip pentru a explora zona de 

nisip umed.  

În Artă expresivă și design vom:  

Învățarea cântecelor care să se potrivească cu 

textele noastre focalizate - „Mix the Colours” 

și „What do You See” Privind opera artistului 

Kandinsky și încercând să recreeze cercuri con-

centrice în acest stil  

În Înțelegerea lumii vom:  

Privind mai în profunzime schim-

barea anotimpurilor și monitor-

izarea vremii. Explorarea pro-

ceselor precum înghețarea și to-

pirea și plutirea și scufundarea  

Punctele noastre de plecare 
pentru învățare vor fi 

următoarele texte 
Punctul 

Amestecat 
Ursul brun, ursul brun 
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La matematică vom:  

Devenind mai încrezător în trimiterea 

obiectelor expuse în forme ne-

cunoscute Privind părți de numere și 

întregi de numere Privind limba legată 



Memento-uri generale 
Școala începe la 8:45 a.m. 
Școala se termină la 15:15. 

Vă rugăm să împachetați hainele de rezervă în 
geanta copilului dumneavoastră 

Vă rugăm să aduceți o sticlă de apă etichetată 
cu numele copilului dumneavoastră 
Vă rugăm să nu uitați să etichetați 

îmbrăcămintea, în special puloverele/
cardiganele, cu numele copilului dumneav-

oastră 
Mulțumesc! 

FS1—McKee Class 
 
 

Profesor de clasă: domnișoara Strachan 
Asistenta de pepiniera: doamna Green 

Asistenta de pepiniera: domnisoara Brown 
 

Dacă trebuie să mă contactați, vă rugăm să  
 

e-mail: sidmouth_carle@thrivetrust.uk 
 
 

Mulțumesc 
domnișoară Strachan 

Ne-ar plăcea să vedem imagini cu 

weekendurile și vacanțele dvs. pe Tap-

estry. Dacă vreți să ne împărtășiți ceva, 

vă rugăm să faceți acest lucru. Dacă 

aveți nevoie de ajutor pentru încăr-

carea lucrurilor, vă rugăm 

să vorbiți cu domnișoara 

Strachan. 

Twitter  

 

 

Vă rugăm să urmăriți 

pagina de Twitter a școlii 

noastre. Veți putea vedea ce face copilul 

dumneavoastră la școală.  

Twitter: @sidmouthschool  


