
 Jako PISARZE będziemy: 
 
Tworzenie poematu porównawczego za 
pomocą obrazu domku z piernika. 
 
Wykorzystamy naszą wiedzę na temat 
tradycyjnych opowieści, aby napisać 
własne fikcyjne historie, w tym kluczowe 
cechy, takie jak frazy rzeczownikowe, 
spójniki i przecinki. 
 
W miarę rozwoju terminu przejdziemy 
do pisania raportu w gazecie, rozwijając 
nasze użycie kluczowego słownictwa . 

Jako HISTORYCY będziemy: 

 
Poznawanie ważnych osób i porównywanie ich 
wpływu na zmiany w społeczeństwie. 

Jako MUZYCY będziemy: 
Nauka wykonywania, słuchania, recenzowania i oceni-
ania innej muzyki. 
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Jako CZYTELNICY będziemy:  
Wyjaśnianie, przewidywanie i streszczanie 

książek. Będziemy również zadawać i odpowi-

adać na pytania dotyczące naszych tekstów 

zajęć i tekstów informacyjnych związanych z 

naszym tematem. Będziemy nadal czytać 

nasze książki w domu iw szkole, te książki będą 

ściśle powiązane z naszym poziomem akustyki. 

Będziemy nadal przynosić do domu podręczni-

ki szkolne, aby podzielić się nimi z osobą 

dorosłą, która może je z nami czytać. 

W PE Będziemy: 
eksploracja PE zarówno wewnątrz jak i na 
zewnątrz. Dzieci będą uczyć się różnych 
umiejętności przy użyciu różnych technik. 

 

Jako MATEMATYCY będziemy 
się uczyć;  
mnożyć i dzielić 
Użyj statystyk 
Spójrz na właściwości kształtu 
Zidentyfikuj ułamki 
Użyj pomiarów — długość i wysokość 
Określ pozycję i kierunek 

Where could I explore? 
 

W R.E. będziemy:  
Odkrywanie żydowskich obchodów 
Paschy. Dowiemy się, jak zrozumieć, jak 
obchodzenie Paschy pomaga Żydom 
pokazać Bogu, że cenią sobie z Nim 
szczególną więź. 

Jako ARTYŚCI będziemy  
 
rozwijanie umiejętności szkicowania i cieniowania obrazu. 

W geografii będziemy: 
Porównywanie i kontrastowanie gorących i 
zimnych klimatów, kontynentów i mórz 
Poznanie geografii fizycznej i ludzkiej, w tym 
rzek, lasów, gleby i roślinności. 



 

Dni PE  

Dni PE to obecnie poniedziałek i piątek. Mamy 

trenerów Physical Foundation prowadzących 

nasze sesje w piątki. Upewnij się, że Twoje 

dziecko przychodzi do szkoły w stroju na wf w 

tych dniach.  

Czytanie w domu 
 
Proszę kontynuować czytanie z dzieckiem w domu przynajmniej 3 razy w 
tygodniu i codziennie zwracać mu książkę. 
 
Dzieci, które czytają 3 lub więcej razy w tygodniu, wezmą udział w losowa-
niu nagród semestralnych. 
 
Dziękujemy za dalszą współpracę z domowym czytaniem, to naprawdę robi 
różnicę! 
 
Nadal będziemy prowadzić działalność biblioteczną, która będzie dostępna 
dla dzieci w każdy czwartek. Jest to szansa dla dzieci na wybranie wybranej 

przez siebie książki, którą będą mogły czytać w wolnym czasie. Jak dotąd 
jest to prawdziwy sukces. 
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Życzymy szczęśliwego Nowego Roku! Dzieci 
znakomicie zadomowiły się z powrotem w 
szkole i po raz kolejny ciężko pracują nad 
programem nauczania drugiej klasy. 
 
Przez cały semestr wiosenny zaplan-
owaliśmy wiele ekscytujących, kreatywnych 
zajęć, aby zaangażować dzieci w naukę. 
 

Zaczęliśmy to od słodkiego szlaku wokół 
szkoły, aby znaleźć piernikowy domek od 

Jasia i Małgosi. 

Mundur 

Upewnij się, że Twoje dziecko przychodzi do szkoły 

we właściwym mundurku. Składa się z czarnych lub 

szarych spodni. Biała koszulka lub koszula i niebieski 

sweter lub kardigan. Mundur z logo szkoły można 

zamówić przez stronę internetową  

szkoły.www.sidmouthprimaryschool.co.uk 

 

 

Kluby lunchowe 
 

Obecnie w porze lunchu dla dzieci dostępny jest klub. 
 
Poniedziałek — kolorowanie 
Wtorek — artysta miesiąca 
Środa – Just Dance 
Czwartek — Film 
Piątek — klub budowlany 
 
To dzieci wybierają, czy chcą uczęszczać do któregokolwiek z 
tych klubów, mogą zdecydować o dniu i nie muszą uczęszczać 
co tydzień, jeśli nie chcą. 

Twitter  
 

Nadal publikujemy codzienne aktualizacje na 
Twitterze, prosimy o regularne sprawdzanie. 
 

Twitter: @sidmouthschool 

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

