Gladstone Road Primary School
Y3
Curriculum Letter Spring Term 2019
Welcome to the Spring Term in Year 3
Witamy ponownie.
Nauczyciele w Year 3:
Pani T Revell (3R) lider Year 3 wspierana przez PaniąStagg
Pani C Boddy (3B) wspierana przez Pana Charlsworth
Pani G Ingham (3I) wspierana przez PaniąLester
Pani L Cremer/ Pani E Kirk (3CK) wspierana przez PaniąCapper/PaniąCastle

Kontakt z nauczycielami
Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek sprawy do przedyskutowania, prosimy o
wcześniejsze umówienie sięz nauczycielem na spotkanie. Następnąw kolejności
osobą do kontaktu będzie Pani Revell, która jest liderem a zaraz po niej Pani
Jenkinson, zastępca dyrektora przy KS2.

Program nauczania
W tym semestrze dzieci będą uczyły się o Rzymianach oraz o ich wpływach na ówczesny świat. W
następnym semestrze skoncentrujemy sie na geografi Włoch, będziemy uczyćsięo tym, co zostało
stworzone rpzez nature, a co jest dziełem rąk człowieka. Poznamy również histięWezuwiusza.
Wycieczki
Rzymskie lalki
Mr Threadgold będzie pracował z dziećmi, aby stworzyć rzymskich żołnierzy. Będzie pracował w
każdej klasiie innego dnia.
York – Museum Gardens
Wycieczka całodniowa do Yorku, do Museum Gardens. Wszystkie warsztaty związane będą z
tematem Rzymian.
 Poniedziałek 4 lutego – 3I oraz 3CK
 Czwartek 7 lutego – 3R oraz 3B

Drinks & Healthy Snacks
Dzieci przynosić przekąski do szkoły takie jak owoce lub batoniki zbożowe, jednak
nie mogą one zawierać czekolady. Snaki muszą być zapakowane oddzielnie, nie
razem z lunchem przyniesionym z domu, aby wiadomo było iż jest to przekąska
przeznaczona na przerwę. Prosimy o zaopatrzenie dziecka w podpisaną butelkę na
wodę. Butelki będą wysyłane codziennie do domu, aby je umyć i napełnić świeżą wodą. Jeżeli w ciągu
dnia dzieci wypiją wodę, mogą uzupełnić swoje butelki w szkole.

Początek/koniec dnia
Dzwonek dla Year 3 dzwoni o 8.45. Dzieci powinny być w szkole do 8.50.
Year 3 kończy zajęcia o 15.10. Prosimy o pozostanie z tyłu placu, tak, aby dzieci miały miejsce do
ustawienia sięi lepiej Was widziały. Prosimy również o trzymanie młodszych dzieci blisko
siebiethe playground and that you keep younger children close by.

W-F
W-f jest we Wtorek. Strój na w-f
 Niebieskie spodenki
 Żółty t-shirt (nie mogąbyć to koszulki na rugby lub do piłki nożnej)
 Tenisówki lub inne odpowiednie na w-f buty.
Ponieważniektóre lekcje odbywająsięna dworze, prosimy o dołącznie długich spodni dresowych.
Prosimy, aby biżuteria była usunięta przed lekcją w-f lub prosimy zaklejać uszy taśmą.
Prosimy o czytelne podpisanie wszystkich elementów stroju na w-f oraz trzymanie ich w szkole
w podpisanych workach na w-f.

Mundurek szkolny
Zgodnie z politykąszkoły dzieci powinny nosić:
 Niebieskie bluzy lub swetry z logo szkoły
(dostępne w sklepie Rumours na Victoria Rd)
 Czarne/siwe spodnie, spódnice lub spodenki (nie legginsy)
 Białe koszulki polo
 Czarne buty lub tenisówki
Prosimy, upewnić się iż Wasze dziecko jest urbane zgodnie z wymaganiami szkoły.
Czytanie
Książki do czytania dzieci powinny zabierać codziennie ze sobą; dzieci są
odpowiedzialne, za to, aby pamiętać o ich zabraniu ze szkoły na koniec dnia.
Dzieci mogą zmieniać książki codziennie. Prosimy o podpisanie w dzienniczku, iż
dziecko skończyło czytać danąksiążkę.
Dzieci będąuczestniczyły w sesjach czytania w szkole. Będąone zarówno czytały, jak i odpowiadały
na pytania do tekstu, brały udział w dyskusjach oraz wypełniały zadania do danego tekstu..

Aby zachęcić dzieci do codziennego czytania dzieci za każdy dzieńkiedy czytajądostana bilet na
loterię. Na koniec tygodnia rozlosujemy nagrody – 5 dojos oraz mała nagroda z naszego
pudełka. Im więcej dzieci będączytały, tym większe szanse będąmiały na wylosowanie.

Ortografia
Dzieci będę dostawały nową listę słówek co tydzień. Wszystkie słówka brane są z
programu nauczania dla year 3 oraz 4. Dzieci otrzymająlistęw ponedziałek, prosimy,
aby zeszyty przyniosły w piątek i były gotowe na quiz . W klasie dzieci będą
pracowały na podstawie programu Read Write Inc Spelling.

Matematyka
Dzieci mają zajęcia z matematyki codziennie. Program jest oparty na Maths No
Problem. W tym semestrze skupimy się na : długości, objętości, pieniądzach,
czasie i grafach.
Praca domowa
Cotygodniowa ortografia. Prosimy, aby dzieci używały metody: zobacz, powiedz, przykryj,
napisz, sprawdź, aby uczyć się pisowni nowych słówek. Sprawdźcie w słowniku słowa, których
znaczenia dzieci nie znają. Czy dzieci potrafiąnapisaćzdania z użyciem danych
słówek, taka by miałe one sens?
Czytanie. Wiemy, iż rodzice maja bardzo napięty grafik, dlatego prosimy, abyście
mogli poświęcić dziecku 3 popołudnia, aby posłuchać jak czytają oraz zadać im
pytania do czytanego tekstu.
Prosimy również o zachęcanie ich do samodzielnego odrabiania pracy
domowej.

Przydatne strony internetowe
Tabliczka mnożenia jest bardzo ważna i przydatna w szkole. Oto kilka stron, gdzie dzieci mogą je
poćwiczyć.
https://ttrockstars.com. Dzieci dostanąhasło i login.
www.topmarks.co.uk
https://www.timestables.co.uk/
Anglielski
https://gb.education.com/games/second-grade/ela/reading/

