
W nauce będziemy: 

Spójrz na materiały, w tym; nauka mnóstwa nowego 
słownictwa oraz wykonywanie czynności związanych 
z sortowaniem i grupowaniem. Przyjrzymy się 
właściwościom fizycznym materiałów codziennego 
użytku i poeksperymentujemy, aby je porównać. 

Jako PISARZ będziemy:                                                                                          

Rozwijanie naszej struktury  zdań z wykorzystaniem poznanej 

już wiedzy fonicznej. Będziemy nadal używać akustyki Read 

Write inc w naszych grupach, aby zapewnić płynność czytania. 

Dzieci będą nadal używać w swoim piśmie wielkich liter, kropek i 

spacji na palce. Rozwiną swoją wyobraźnię poprzez odnajdywanie 

pisania opowiadań i pisanie porównań poezji. A także napisać nie-

chronologiczny raport o migrujących ptakach. 

W RE będziemy: 

Przyjrzyj się praktykom religijnym i 
sposobom życia, badając święta i 
uroczystości religijne, w tym chrzty, nad-
awanie imion i obchody Wielkanocy. 

W Jigsaw będziemy: 

Przeanalizuj temat „Marzenia i cele”. Podczas 
tej jednostki pracy będziemy przyglądać się 
wyznaczaniu celów i zadań na przyszłość, a 
także omawiać, co możemy zrobić, gdy sprawy 
staną się trudne. 
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Jako CZYTELNICY będziemy: 

Czytaj dalej nasze książki RWI w domu i 
szkole, te książki będą ściśle powiązane z 
naszym poziomem akustyki. Będziemy nadal 
przynosić do domu podręczniki szkolne, aby 
podzielić się nimi z osobą dorosłą, która może 
je z nami czytać. 

W Historii będziemy:                                                 

Ucz się o zabawkach przez całą historię. 

Przyjrzymy się różnym zabawkom z przeszłości, 

jak zmieniały się one w czasie i porównamy je z 

rodzajami zabawek, które są obecnie dostępne. 

Jako MATEMATYCY będziemy:                      

Korzystaj z naszych nowych „reknreków”, aby rozwijać nasz 

numertrzostwa. Przyjrzyjmy się bliżej liczbom 6-10, aby 

rozwinąć nasze opanowanie liczb. 

W PE będziemy: 

Tańcz z NAPA w środę i rozwijaj nasze 
wszechstronne umiejętności na świeżym 
powietrzu. Proszę zobaczyć na odwrocie WF 
swojego dziecka. dni, ponieważ będą się one 
zmieniać od jesieni. 

Jakie zabawki z przeszłości są 
nadal popularne? 



Obiad 

Proszę spojrzeć na menu na 
stronie internetowej szkoły 
(chyba, że dziecko przyniesie z 
domu suchy prowiant) i przedysku-
tować z dzieckiem, jaką opcję 
chciałoby każdego dnia, aby mogło 
powiedzieć swojemu nauczycielowi 
klasy. 

Niezależność 

Niezależne dzieci czują się kompetentne i zdolne do dbania o sie-

bie. Pod czujnym okiem rodziców dzieci mogą rosnąć, rozkwitać na 

różnych etapach wzrostu i rozwoju oraz są bardziej pewne siebie, 

kim są. Proszę ćwiczyć: Wiedząc, kiedy muszą iść do toalety i wyci-

erając swoje pośladki. I wiedząc, że muszą potem umyć ręce. Uży-

wając ich noża i widelca. 

Zapinanie i odpinanie spodni, kiedy muszą iść do toalety. 

Wiosna 1                                                  

Nie możemy się doczekać powrotu i mamy nadzieję, że 

spędziliście spokojne Święta Bożego Narodzenia! Panna 

Spaven i Panna Collins Możesz skontaktować się z nami 

poprzez e-mail klasowy:                                                  

Sidmouth_child@thrivetrust.uk 

Sidmouth_donaldson@thrivetrust.uk 

Mundur 

Proszę oznaczyć WSZYSTKO! I 

sprawdzaj je regularnie na wypadek, 

gdyby się wypłukały. Dzieci muszą przynieść do szkoły butelkę 

wody. Brak biżuterii. Zestaw PE należy nosić przez cały dzień. To 

muszą być granatowe joggery lub szorty, biała koszulka i szkolny 

sweter na wypadek, gdyby było zimno. 

Dni WF: środa i czwartek 

Świergot 

Upewnij się, że pobierasz Twittera, ponieważ 

pozwoli Ci to zobaczyć, co Twoje dziecko robi w 

szkole! 

@sylwesterka 




