
 

W obszarze osobistym, społecznym i emocjonal-

nym Rozwój będziemy:  

Spójrz na aspekt Dreams and Goals w naszych 

sesjach Jigsaw. Współpracuj z Jeni Jigsaw, aby 

dzielić się naszymi pomysłami i słuchać innych 

Nabierz pewności, aby porozmawiać z klasą z 

pomysłem lub myślą.  

W komunikacji, języku i 
umiejętnościach czytania i pisania 
będziemy: 
 
Ćwicz poprawne trzymanie ołówka 
i pisz nasze imiona. 
Spróbuj użyć Freda Fingersa do 
fonetycznego literowania słów 
Wykorzystaj nasze umiejętności 
językowe do udzielania instrukcji 

W rozwoju fizycznym będziemy: 
 
Pracuj z panem Holmesem nad nową rutyną 
do piosenki 
Pracuj nad naszymi zdolnościami mo-
torycznymi podczas Dough Disco 
Skorzystaj z naszych nowych zasobów piasku, 
aby zbadać obszar mokrego piasku. 

W sztukach ekspresyjnych i designie 
będziemy: 
 
Uczenie się piosenek pasujących do naszych 
tekstów tematycznych – „Miksuj kolory” i „Co 
widzisz” 
 
Patrząc na prace artysty Kandinsky'ego i 
próbując odtworzyć koncentryczne koła w tym 
stylu 

W Zrozumieniu Świata będziemy: 
 
Dogłębne przyjrzenie się zmieniającym 
się porom roku i monitorowanie po-
gody. 
 
Badanie procesów takich jak zamrażanie 
i topienie oraz pływanie i tonięcie 
 

 
 

Naszym punktem wyjścia do nauki będą 
następujące teksty 
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W matematyce będziemy: 
 
Stawanie się pewniejszym w przesyła-
niu przedmiotów o nieznanych kszt-
ałtach 
Patrzenie na części liczb i całe liczby 
Patrząc na język związany z czasem. 



 
Przypomnienia ogólne 
 

Szkoła zaczyna się o 8:45 rano. 
Szkoła kończy się o 15:15. 

Proszę spakować zapasowe ubrania do torby dziecka 
Przynieś butelkę z wodą oznaczoną imieniem dziecka 

Pamiętaj, aby oznaczyć ubrania, zwłaszcza swetry/
kardigany imieniem dziecka 

 
 Dziękuję Ci! 

FS1—McKee Class 
 
 

Wychowawca klasy: panna Strachan 
Pielęgniarka przedszkolna: Pani Green 

Pielęgniarka przedszkolna: panna Brown 
 

Jeśli potrzebujesz się ze mną skontaktować, na-
pisz: 

 
sidmouth_carle@thrivivetrust.uk 

Dziękuję Ci 
panna Strachan 

Chcielibyśmy zobaczyć zdjęcia z Twoich 

weekendów i wakacji na Tapestry. Jeśli 

kiedykolwiek chcesz się z nami podzielić, 

zrób to. Jeśli potrzebujesz pomocy przy 

przesyłaniu rzeczy, porozmawiaj z panną 

Strachan. 

 

Twitter  

 

Proszę śledzić stronę 

Twitter naszej szkoły. 

Będziesz mógł zobaczyć, co Twoje dziecko 

robi w szkole. 

Twitter: @sidmouthschool 


