
 

 

 

 

 

23rd March 2018 

 

The children helped this week change the role play area from a baby clinic into a pet shop.   

Following our visit to the Fisheries on Lister Drive the children helped to make a list of what 

was needed if we were to have a pet shop and are looking forward to having fish to look after 

in Nursery once we return after the Easter break. We have stocked the shop using real objects 

so the children are reading “real” print and the concept of weight can be introduced. (Is the 

bag of dog food heavier or lighter than the bag of cat food? What about the rabbit food?) If 

you have any pets at home and would like to send in any photographs this would be a great 

speaking and listening opportunity for the children. We can also display the photograph in the 

shop. The children also helped to make signs for the pet shop letting customers know what is 

being sold and the cost. We were amazed by the writing skills of the children and how some 

can already start to hear letter sounds (phonemes) in words. When writing terrapin, we said 

the word slowly together and some children could hear the first phoneme “t”, some could hear 

“r” and some heard the final phoneme “n”. This is more what is expected in Reception, being 

able to hear phonemes in words so a big well done to Nursery. Playing “I Spy” really helps the 

children focus on what phonemes words begin with but it is quite a step to make in literacy 

skills so don’t worry if your child is unable to do this yet. When leaving the carpet each morn-

ing/afternoon we say if your name begins with “a” you can go and play, or if your name begins 

with “s” etc so the children are becoming more familiar with the idea of the first sounds in 

words. Ask your child what their name begins with and maybe together think of more things 

which begin with the same sound/phoneme. If you want to record this activity send it through 

2simple or on paper and we will add it to your child’s Learning Journey book. A reminder that 

you can view these books at any time, the children love looking through them! 

Many thanks to all who entered the Egg decorating competition and also to those who took 

part in the Easter Bonnet Parade. The children have really enjoyed making them at home      

telling us each day what they had added to their hat and were very proud to parade in the hall 

alongside the rest of the school on Thursday. 

Have a good Easter break, let’s hope we don’t have too many rainy days. 

                     Nursery Staff                                                  



2018年3月23日 

 

孩子们在本周帮助将角色扮演区从婴儿诊所改为宠物店。在我们参观利斯特大道上的渔业之后，

孩子们帮我们列出了需要什么，如果我们有一家宠物店，并且希望在复活节假期返回后在托儿所

养鱼。我们用真实物品储存了商店，以便孩子们阅读“真实”的印刷品，并且可以引入重量的概

念。 （狗食袋是否比猫食袋重或轻？兔子食品怎么样？）如果您家里有任何宠物，并想发送任何

照片，这将是一个伟大的说话和听力的机会，为儿童。我们也可以在店里展示照片。孩子们还帮

助宠物店做标志，让顾客知道要卖什么和成本。我们对孩子们的写作技巧以及一些人已经开始用

文字听到字母声音（音素）感到惊讶。在写龟时，我们一起慢慢地说出这个词，有些孩子可以听

到第一个音素“t”，一些听到“r”，一些听到最后一个音素“n”。这更多的是在接待处所期望的，能够

用语言听到音素，因此托儿所做得很好。播放“我间谍”确实可以帮助孩子专注于什么音素的词

语，但这是识字技能的一个很好的步骤，所以如果你的孩子还没有做到这一点，不用担心。 

当每天早上/下午离开地毯时，我们会说如果你的名字以“a”开头，你可以去玩，或者如果你的名

字以“s”开头，那么孩子们就会更熟悉第一个声音的概念。询问你的孩子他们的名字是从什么开

始的，也许一起想到更多以相同声音/音素开头的东西。如果您想记录此活动，请通过简单或纸质

方式发送，我们将其添加到您孩子的学习之旅书中。提醒你可以随时查看这些书籍，孩子们喜欢

通过它们浏览！ 

非常感谢所有参加鸡蛋装饰比赛的人以及参加复活节帽子游行的人们。孩子们真的很喜欢在家里

让他们每天告诉我们他们的帽子上加了些什么，并且非常自豪能在周四的大厅旁边的大厅里游

行。 

祝你有个好的复活节假期，希望我们没有太多的下雨天。 

                     苗圃工作人员 



23 martie 2018 

 

Copiii au ajutat săptămâna aceasta să schimbe zona de joacă a rolului dintr-o clinică pentru 
copii într-un magazin de animale de companie. În urma vizitei noastre la Pescuitul de la Lis-
ter Drive, copiii au ajutat să facă o listă a ceea ce era necesar dacă am avea un magazin de 
animale de companie și așteptăm cu nerăbdare să avem pește să ne îngrijească în Nursery 
odată ce ne întoarcem după pauza de Paște. Am stocat magazinul folosind obiecte reale, 
astfel încât copiii le citesc "reale", iar conceptul de greutate poate fi introdus. (Este sacul 
de hrană pentru câini mai greu sau mai ușor decât punga de mâncare pentru pisici? Și cum 
rămâne cu mâncarea de iepure?) Dacă aveți animale de companie acasă și doriți să tri-
miteți în orice fotografie acest lucru va fi o ocazie excelentă de a vorbi și de a asculta 
copii. De asemenea, putem afișa fotografia în magazin. Copiii au ajutat, de asemenea, să 
facă semne pentru magazinul de animale de companie, permițând clienților să știe ce este 
vândut și costul. Am fost uimiți de abilitățile de scriere ale copiilor și de modul în care unii 
au început deja să audă sunete de scrisori (foneme) în cuvinte. La scrierea terrapinului, am 
spus cuvântul încet împreună și unii copii au putut auzi primul fonem "t", unii au auzit "r" și 
unii au auzit finalul "phoneme" n. Acest lucru este mai mult ceea ce se așteaptă la Re-
cepție, fiind capabil să audă foneme în cuvinte, deci o mare bine făcută pentru grădiniță. 
Jocul "I Spy" ajută cu adevărat copiii să se concentreze asupra cuvintelor cu care începe 
cuvintele, dar este un pas foarte important în a face abilități de alfabetizare, așa că nu vă 
faceți griji dacă copilul dvs. nu este capabil să facă acest lucru încă. 

Când părăsiți covorul în fiecare dimineață / după-amiază, spunem dacă numele dvs. începe 

cu "a", puteți merge și puteți juca sau dacă numele dvs. începe cu "s" etc, astfel încât 

copiii devin din ce în ce mai familiarizați cu ideea primelor sunete în cuvinte . Întreabă-i 

copilului cu ce începe cu numele și poate gândi împreună la mai multe lucruri care încep cu 

același sunet / fonem. Dacă doriți să înregistrați această activitate, trimiteți-o prin 2 

simplă sau pe hârtie și o vom adăuga în cartea de învățare a copilului dumneavoastră. Un 

memento că puteți vedea aceste cărți în orice moment, copiii iubesc să le privească! 

Multe mulțumiri tuturor celor care au intrat în competiția de decorare a ouălor și, de ase-

menea, celor care au participat la Parada Bonnet de Paști. Copiii s-au bucurat cu adevărat 

să le facă acasă spunându-ne în fiecare zi ce au adăugat la pălăria lor și au fost foarte mâ-

ndri să paradă în sala, alături de restul școlii joi. 

Ia o pauză bună de Paști, să sperăm că nu avem prea multe zile ploioase. 

                     Personalul grădinii 


