
 

Dear Parents / Guardians,              Friday 1st December 2017 

 

The children continue to do well learning the songs for the Christmas Play. 

From Monday we will be practising in the hall on the stage most days but we will 

try to keep the session as short as possible bearing in mind the children are  

only 3 and 4 years old. We realise some children don’t cope well with change to 

their routine but we have told them that soon their families will be able to 

come and listen to their singing and see them in their Christmas costume, so 

keeping the experience as positive as possible. Lots of parents have commented 

that they have heard their child singing the songs at home and are very        

familiar with them already. The children have amazed us with how quickly they 

have learnt them. 

 

This week we have had lots of finger gym activities which helps the children 

prepare for writing and holding the pencil correctly. Children are also doing 

well writing their own names by copying from their name card. 

 

In phonics we have been listening for different sounds, imitating sounds and 

moving in time to different rhythms. We played a game where the children had 

to listen carefully to the sound of an instrument hidden behind a screen then 

play the same instrument in response. 

 

In maths we have been using positional language (next to, in front of, behind, 

above, under etc). We have also been continuing with counting (one to one) and 

recognising numbers around us.  

 

A reminder that Nursery begins at 8:45am. Please be on time especially in the 

coming weeks as our rehearsal time in the hall is at the beginning of the      

session. 

 

Many thanks 

Nursery Staff 



亲爱的家长/监护人，2017年12月1日星期五 

 

孩子们继续为圣诞节游戏学习歌曲。从星期一开始，我们将在舞台

上大部分时间在舞台上练习，但是我们会尽量缩短练习时间，记住

孩子们只有3岁和4岁。我们意识到一些孩子不能很好地应对日常的

变化，但是我们告诉他们，很快他们的家人就可以来听他们的歌

声，看他们的圣诞服装，所以保持积极的态度。很多家长评论说他

们已经听到了孩子在家里唱歌，而且已经很熟悉了。孩子们对他们

学习的速度感到惊讶。 

 

本周我们进行了许多手指健身活动，帮助孩子们准备正确书写和拿

铅笔。通过复制名片，孩子们也写得很好。 

 

在语音学，我们一直在听不同的声音，模仿声音，并及时移动到不

同的节奏。我们玩了一个游戏，孩子们不得不仔细聆听隐藏在屏幕

后面的乐器的声音，然后弹奏相同的乐器。 

 

 

在数学中，我们一直使用位置语言（旁边，前面，后面，上面，等

等）。我们也一直在继续计数（一对一）和认识我们周围的数字。 

 

提醒托儿所早上8:45开始。由于我们在大厅的排练时间是在会议开

始时，请特别在未来几周准时。 

 

非常感谢 

苗圃工作人员 



 

 

Dragi părinți / gardieni, vineri, 1 decembrie 2017 

 

Copiii continuă să învețe bine cântecele pentru Jocul 

de Crăciun. De luni vom practica în sala de pe scenă 

cele mai multe zile, dar vom încerca să păstrăm 

ședința cât mai scurtă posibil având în vedere că 

copiii au doar 3 și 4 ani. Realizăm că unii copii nu 

se descurcă bine cu schimbarea în rutina lor, dar le-

am spus că în curând familiile lor vor putea veni să-

și asculte cântatul și să le vadă în costumul lor de 

Crăciun, menținând astfel experiența cât mai pozitivă 

posibil. O mulțime de părinți au comentat că au auzit 

copilul cântând cântecele acasă și sunt deja foarte 

familiarizați cu ei. Copiii ne-au uimit cu cât de 

repede le-au învățat. 

 

In aceasta saptamana am avut o multime de activitati 

de gimnastica care ajuta copiii sa se pregateasca 

pentru scrierea corecta a creionului. Copiii fac, de 

asemenea, bine scris propriile lor nume prin copierea 

de pe cartea lor de nume. 

 

În fonică, am ascultat diferite sunete, imităm sunete 

și ne mișcăm în ritmuri diferite. Am jucat un joc în 

care copiii au trebuit să asculte cu atenție sunetul 

unui instrument ascuns în spatele unui ecran, apoi să 

joace același instrument ca răspuns. 

 

În matematică am folosit limbajul pozițional (lângă, 

în fața, în spatele, deasupra, sub, etc). De ase-

menea, am continuat să numărăm (unul la unu) și să 

recunoaștem numerele din jurul nostru. 

 

Un reamintire a faptului că grădinița începe la 8:45. 

Vă rugăm să fiți la timp mai ales în săptămânile 

următoare, deoarece timpul de repetiție din sală este 

la începutul sesiunii. 

 

Mulţumesc mult 


