
Skupienie 
W tym semestrze koncentrujemy się na 

rozwijaniu kluczowych umiejętności 
dzieci w zakresie czytania, pisania i 

matematyki. 
Aby pomóc dziecku odnieść sukces, 

upewnij się, że czytasz z nim co 
najmniej 3 razy w tygodniu. 

 Jako PISARZE będziemy: 
Pisanie własnych wierszy 
porównawczych/metaforowych 

przed rozwinięciem tematów w 
opowiadaniach o dylematach. 
W ramach tego będziemy badać 
teksty, takie jak sieć Charlotte. 

Jako HISTORYCY będziemy: 
Badanie i badanie Wikingów, 
w tym ich wpływ na nasz własny 
obszar. i jak pomogli uformować 
anglosaskie królestwa w Anglii, 
którą znamy dzisiaj. 

Jako MUZYCY będziemy: 
Naucz się grać na instrumencie smycz-

kowym i ucz się różnych piosenek 
związanych z Wikingami. 
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Jako CZYTELNICY będziemy: 
Studiowanie historii z odległych miejsc, 

takich jak „Córka fajerwerka”. Będziemy 
wyjaśniać, przewidywać i podsumowy-

wać. Będziemy również zadawać pytania 

i odpowiadać na podstawie tekstów. 
Będziemy nadal używać i 

wypełnij nasze dzienniki do czytania w 

domu. 

. W informatyce będziemy: nadal bezpiecznie i 
odpowiedzialnie korzystać z Internetu 

W PE będziemy: 
Rozwijanie naszych umiejętności w 

grach w piłkę, nauka prawidłowego 
poruszania się oraz rozwijanie tech-

nik podań i obrony. 

W R.E. będziemy: c 
nadal koncentruje się na dwóch głównych 
religiach; Chrześcijaństwo i buddyzm.  
Zastanowimy się, w jaki sposób wiara są 
podobne i różne, ze szczególnym naciskiem na 
wykorzystanie naszego podejścia Discovery RE 
do rozwijania własnych osobistych myśli i 
uczuć, aby odpowiedzieć na szereg stawianych 
pytań teologicznych. 

W DESIGN - TECHNOLOGY będziemy: 
Nauka umiejętności szycia i tkania, 

gdy staramy się uszyć własną runę 
wikinga. 

Jako MATEMATYKA będziemy: 
Rozwijanie naszej wiedzy z mnożenia i 
dzielenia przy użyciu liczb do 4 cyfr. 
Oprócz tego będziemy ćwiczyć wszystkie 

znane nam fakty dotyczące tabliczki 

mnożenia do 12x12. 

 

Nadchodzą Longboats – kto 

jest na pokładzie? 

Jako GEOGRAFIE będziemy: 
Wykorzystanie umiejętności mapowania do 

identyfikacji ziem skandynawskich, z 
których pochodzili najeźdźcy i osadnicy 

wikingów. 



Dni PE 
Dni P.E to obecnie środa i 

piątek. 

Upewnij się, że Twoje dziecko 
przychodzi w tych dniach do 

szkoły w stroju na wf. 

Świergot 

W semestrze jesiennym będziemy 
nadal publikować aktualizacje na 

Twitterze, prosimy o regularne 
sprawdzanie. 

Twitter: @sidmouthschool 

Przypomnienia ogólne 
 Proszę oznaczyć wszystkie mundurki Twojego dziecka. 

 Dzieci muszą przynieść do szkoły oznakowaną butelkę 
z wodą, zwłaszcza teraz, gdy pogoda zaczyna się 

rozgrzewać. 
 Brak biżuterii. Proszę zdjąć kolczyki. 

 Zestaw PE należy nosić przez cały dzień. W zależności 
od pogody może to być zestaw do użytku wewnątrz 

lub na zewnątrz. To muszą być granatowe joggery lub 
szorty, biała koszulka i szkolny sweter na wypadek, 

gdyby było zimno. Zobacz zdjęcie po prawej. 
 Jeśli potrzebujesz skontaktować się z nauczycielem 

Twojego dziecka, wyślij e-mail: 
  
sidmouth_browne@thrivetrust.uk (pani Tuohy/panna Benstead) 

sidmouth_wilson@thrivetrust.uk (Pan Morrison) 
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Mamy przed sobą tak ekscytujący termin 
dla dzieci. Naszym tematem jest 

„Nadchodzą Longboats – kto jest na 
pokładzie?” 

Przez cały okres będziemy 
łącząc nasze sesje tematyczne, muzykę i sztukę, aby 

tworzyć spektakularne 
grafika 

Jeśli potrzebujesz skontaktować się z 
wychowawcą klasy, wyślij e-mail: sid-

mouth_donaldson@yhclt.net 
panna Fletcher i panna Strachan 

 
Witamy spowrotem! 

Chcielibyśmy powiedzieć OGROMNE 
brawa dla wszystkich dzieci w 

związku z sukcesem ostatniego se-
mestru! 

Stworzyliśmy razem fantastyczną 
pracę jesienią 2 i nie możemy się 
doczekać, aby zrobić to samo 

wiosną 1! 
Z niecierpliwością czekamy na pełen 

zabawy semestr! 
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