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Biblioteka KS2 Biblioteka 

Key Stage Two została ponownie otwarta i 
działa prężnie! 

Uzupełniliśmy zapasy setek nowych 
książek, które Twoje dziecko może 
wypożyczyć wraz z książką do czytania w 
domu. W bibliotece znajdują się książki z 
obrazkami, książki niefikcyjne i ogromny 
wybór tytułów beletrystycznych, dzięki 
czemu dzieci mogą cieszyć się 
różnorodnymi tekstami i dzielić się nimi z 
rodziną i przyjaciółmi. 

 

 

 

 

Czytanie w Sidmouth 

Nauka czytania jest jedną z 
najważniejszych umiejętności, jakie Twoje 
dziecko kiedykolwiek opanuje. W Sidmouth 
wiemy, że umiejętność czytania jest 
integralną częścią wszystkich aspektów 
współczesnego życia. Czytanie umożliwia 
nam komunikowanie się, rozumienie 
pomysłów oraz krytyczne i kreatywne 
myślenie. Tylko wtedy, gdy potrafisz czytać, 
możesz skutecznie nawiązać kontakt ze 
światem i ludźmi, z którymi dzielisz świat. 

Chcemy, aby Twoje dziecko czerpało 
przyjemność z czytania i wybierało czytanie 
samodzielnie oraz z innymi. Z tego powodu 
ciężko pracujemy, wraz z The National 
Literacy Trust i innymi partnerami, aby 
zapewnić naszym dzieciom miłość do 
książek i docenić możliwości, jakie daje 
czytanie. Jesteśmy zdeterminowani, aby 
wszystkie dzieci nauczyły się czytać. 

http://www.sidmouthprimaryschool.co.uk/


 

 

W tym semestrze mieliśmy szczęście, że 

odwiedziła nas Carla Robinson, specjalistka 

ds. czytania i pisania, która pracuje dla 

English Hub. Carla odwiedziła wiele 

naszych lekcji czytania, pisania Inc i 1-1 

lekcji nadrabiania zaległości i była pod 

wrażeniem nastawienia dzieci do nauki. 

Komentowała zachowanie grup i ich 

gościnność. To była cudowna informacja 

zwrotna i coś, co już wiemy o naszych 

dzieciach – są bardzo zdeterminowane, 

prężne i uprzejme.  

Contact us 

If you have any questions about reading, please talk to your child’s teacher after school or 

arrange an appointment via the school office. Alternatively you can request an appointment 

with Mr Witts or Miss Strachan, the English Leads. 

Fresh Start: Rok piąty i szósty 

Kluczowy etap 2 

Rozszerzyliśmy nasz program       
interwencyjny Fresh Start i teraz 

mamy cztery grupy oferujące 
zróżnicowane wsparcie w czytaniu w 

latach piątym i szóstym. 

Zaangażowane dzieci wykazują    
ogromny entuzjazm, który umożliwił 

im osiągnięcie wspaniałych 
postępów w czytaniu. Z tego 

powodu wiele z tych dzieci nie      
potrzebuje już dodatkowego wspar-

cia i pracuje razem ze swoimi       
kolegami z klasy podczas wspólnych 

sesji czytania. Gratulacje 

 

Oxford Owl to doskonała strona internetowa z 

zasobami do wykorzystania w domu z dzieckiem. 

Ma ogromny wybór e-książek w różnych fikcji i   

non-fiction. Jest tam coś, co zaspokoi wszystkie 

zainteresowania! Musisz się zalogować – ale jest 

to całkowicie bezpłatne i bardzo opłacalne!  



Betsy z klasy Carle lubiła dzielić się 

historią ze swoją klasą – była w stanie 

naprawdę zrozumieć i podzielić się 

swoimi pomysłami.  

WSPÓLNECZYTANIE 

W tym semestrze nasze dzieci z klasy 6 
pisały historie z morałem. Kiedy 

skończyli, zabrali je do Roku 1, aby się 
z nimi podzielić. Cóż za wspaniały 

czas, który wszyscy spędzili, było to 
przyjemnością być świadkiem. 
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Dzieci z klasy piątej spędziły czas na 

lekcji angielskiego przyglądając się 

podobieństwom i różnicom w              

biografiach dwóch autorów – Charlesa 

Dickensa i Roalda Dahla.  

mailto:admin@sidmouth.hull.sch.uk
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Bibliotekarze EYFS 

Early Years z przyjemnością      
informujemy, że „zatrudniliśmy” 

dwóch bibliotekarzy z 6. roku. To 
było pokorne widzieć, ile dzieci 

chciało zgłosić się do tego        
zadania i będziemy je zmieniać 

co półrocze. 

Witamy na pokładzie naszego 
zespołu czytelniczego, Faith 
Newman i Alessia Ganfiuc! 

Dziękuję za poświęcony czas i 
poświęcenie. 

 

  

Światowy Dzień Książki 

Czwartek 3 marca obchodzi kolejny 
Światowy Dzień Książki. W tym roku 

tematem przewodnim jest „Jesteś   
Czytelnikiem”. Chcielibyśmy zaprosić 

Twoje dziecko do przebrania się         
za swoją ulubioną książkową postać w 

czwartek 3 marca. Szkoła będzie 
przyglądać się historii „Nazywasz się 
jak?” autorstwa Kesa Graya i Nikki   

Dyson. 
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Upewnij się, że Twoje dziecko        
codziennie przynosi ze sobą lekturę 
klasową, aby personel miał okazję 

posłuchać, jak Twoje dziecko czyta. Aby 
pomóc nam dbać o ich książki do 

czytania, przynieś je do dostarczonego 
przez nas portfela książek. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy Faith i Alessi za 

podjęcie pracy bibliotekarzy EY!  
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