
                                                                                                               13th November 2020 
Dear Parents / Guardians,  
 
A reminder about your child regularly choosing a library book to take home to share with a 
family member. Many children are already doing this and you can hear them using story book 
language when reading books in Nursery when they “tell” a story by looking at the pictures. 
If you have misplaced the book bag please let us know and we can give you another one. I 
can’t emphasise enough the importance of sharing a book with your child especially at this 
age. The children with good vocabulary and use of language are the children who regularly 
have a book read to them. Many studies show that creating a love of books will have a     
massive impact on your child’s attainment throughout their school life.    
The children are enjoying listening to stories using Big Books. Staff use a big pointer to 
point to the words as we read aloud demonstrating to the children that print carries  
meaning, we read from top to bottom and left to right and also how to turn the pages  
carefully. Maybe at home when reading a story point to the words as you read so the  
children can make the same links.  
 
In maths we have been sorting for colour, size and shape as well as our daily counting. The 
children have been playing games on the interactive board using a website called               
EducationCity which has good counting games whilst also reinforcing number recognition. We 
have been talking about who is three and who is four and representing these numbers using 
our fingers. You can access Education City at home, if you need your login and password 
please let me know. 
 
Each week we make our own playdough and use it in dough disco, (an activity which strength-
ens the fingers ready for writing). The children roll, squeeze, poke, pat, squash and stretch 
the dough. If you want to make it at home it will keep in an airtight container for a couple of 
weeks and is much cheaper than buying it ready made. You need: 
 1 cup of salt 
 2 cups of flour 
 4 tspns of cream of tartar 
 2 tbspns of cooking oil 
 2 cups of boiling water 
Simply mix all the ingredients together, it’s as simple as that. Food colouring can be added 
too. 
Play dough can be used to reinforce lots of areas within maths, counting how many, making 
shapes, making long and short snakes, thick and thin and so on. It’s definitely worth making 
at home.  
 
Don’t forget to have a look at the school website and the Nursery Twitter page to see the 
activities your child has been doing when in Nursery. 
 
As more children are now wearing gloves, hats and scarves we are encouraging them to “have 
a go” themselves at putting them on leading towards more independence which is one of our 
main aims in Nursery. We have increasing numbers each day who can put their coats on 
themselves and fasten it up. One child can also put gloves on without needing any help! At 
home please encourage your child to “have a try” first, they will surprise you by how much 
they can do. (Please ensure your child is not wearing shoes with laces for Nursery.) 
 
Many thanks for your continued support 
 
       Nursery Staff 
 



Rafaella 
 
Caros Pais / Guardiões, 

Um lembrete sobre seu filho escolher regularmente um livro da biblioteca para levar para casa e compartilhar com um 
membro da família. Muitas crianças já estão fazendo isso e você pode ouvi-las usando a linguagem dos livros de histó-
rias ao ler livros no berçário, quando elas “contam” uma história olhando para as fotos. Se você perdeu a mochila, in-
forme-nos e podemos lhe dar outra. Não consigo enfatizar o suficiente a importância de compartilhar um livro com seu 
filho, especialmente nesta idade. As crianças com bom vocabulário e uso da linguagem são as crianças que regular-
mente lêem um livro para elas. Muitos estudos mostram que criar uma paixão pelos livros terá um impacto enorme no 
desempenho de seu filho durante a vida escolar. 

As crianças estão gostando de ouvir histórias usando Big Books. A equipe usa um grande ponteiro para apontar as pa-
lavras enquanto lemos em voz alta, demonstrando às crianças que a impressão carrega 

ou seja, lemos de cima para baixo e da esquerda para a direita e também como virar as páginas 

cuidadosamente. Talvez em casa, ao ler uma história, aponte para as palavras enquanto lê, para que o 

as crianças podem fazer os mesmos links. 
 
Em matemática, temos classificado por cor, tamanho e forma, bem como nossa contagem diária. As crianças têm joga-
do no quadro interativo usando um site chamado EducationCity, que tem bons jogos de contagem e também reforça o 
reconhecimento de números. Temos falado sobre quem é três e quem é quatro e como representar esses números 
com os dedos. Você pode acessar Education City em casa, se precisar de seu login e senha, por favor me avise. 

A cada semana fazemos a nossa própria massa de brincar e a utilizamos na massa discoteca, (atividade que fortalece 
os dedos prontos para escrever). As crianças enrolam, espremem, cutucam, batem, esmagam e esticam a massa. Se 
você quiser fazer em casa, ele vai ficar em um recipiente hermético por algumas semanas e é muito mais barato do que 
comprá-lo pronto. Você precisa: 

1 xícara de sal 

2 xícaras de farinha 

4 colheres de chá de creme de tártaro 

2 colheres de sopa de óleo de cozinha 

2 xícaras de água fervente 

Basta misturar todos os ingredientes, é tão simples quanto isso. Corante alimentar também pode ser adicionado. 

Massinha pode ser usada para reforçar muitas áreas dentro da matemática, contando quantas, criando formas, fazendo 
cobras longas e curtas, grossas e finas e assim por diante. Definitivamente vale a pena fazer em casa. 
 
Não se esqueça de dar uma olhada no site da escola e na página do Twitter do berçário para ver as atividades que seu 
filho fez quando estava no berçário. 

À medida que mais crianças estão usando luvas, chapéus e cachecóis, estamos incentivando-as a “tentarem” colocá-
las, levando a uma maior independência, que é um dos nossos principais objetivos no berçário. Cada dia temos um 
número cada vez maior de pessoas que podem vestir seus casacos e prender. Uma criança também pode calçar luvas 
sem precisar de ajuda! Em casa, incentive seu filho a “tentar” primeiro, eles irão surpreendê-lo com o quanto podem 
fazer. (Certifique-se de que seu filho não esteja usando sapatos com atacadores para o berçário.) 

Muito obrigado por seu apoio contínuo 

Equipe do berçário 



 

Dragi părinți / tutori, 

Un memento despre copilul dvs. care alege în mod regulat o carte de bibliotecă pe care să o ia acasă pentru a o 
împărtăși cu un membru al familiei. Mulți copii fac deja acest lucru și îi puteți auzi folosind limbajul cărților de poveste 
atunci când citesc cărți în grădiniță atunci când „spun” o poveste uitându-se la imagini. Dacă ați scos din greșeală 
geanta de carte, vă rugăm să ne anunțați și vă putem oferi alta. Nu pot sublinia suficient importanța împărtășirii unei 
cărți cu copilul tău, mai ales la această vârstă. Copiii cu un vocabular bun și o utilizare a limbajului sunt copiii care le 
citesc în mod regulat o carte. Multe studii arată că crearea dragostei pentru cărți va avea un impact masiv asupra 
realizării copilului dvs. pe parcursul vieții școlare. 

Copiii se bucură să asculte povești folosind cărțile mari. Personalul folosește un indicator mare pentru a indica cu-
vintele pe măsură ce citim cu voce tare, demonstrând copiilor că tipăritul poartă 

adică citim de sus în jos și de la stânga la dreapta și, de asemenea, cum să întoarcem paginile 

cu grija. Poate că acasă când citești o poveste indică cuvintele pe măsură ce citești, așa că 

copiii pot face aceleași legături. 

 
În matematică am sortat culoarea, dimensiunea și forma, precum și numărarea noastră zilnică. Copiii s-au jucat pe 
tablă interactivă folosind un site web numit EducationCity, care are jocuri bune de numărare, consolidând totodată 
recunoașterea numerelor. Am vorbit despre cine are trei și cine are patru și reprezentăm aceste numere folosind 
degetele noastre. Puteți accesa Education City acasă, dacă aveți nevoie de datele de conectare și parola, vă rugăm 
să ne informați. 

 

În fiecare săptămână ne facem propriul aluat de joacă și îl folosim în discoteca cu aluat (o activitate care întărește 
degetele gata de scris). Copiii se rostogolesc, se strâng, se scotocesc, se bat, se spală și se întind aluatul. Dacă 
doriți să o faceți acasă, se va păstra într-un recipient etanș pentru câteva săptămâni și este mult mai ieftin decât să îl 
cumpărați gata făcut. Ai nevoie: 

1 cană de sare 

2 căni de făină 

4 lingurițe de cremă de tartru 

2 linguri de ulei de gătit 

2 căni de apă clocotită 

Pur și simplu amestecați toate ingredientele împreună, este la fel de simplu. Se poate adăuga și colorant alimentar. 

Aluatul de joacă poate fi folosit pentru a consolida o mulțime de zone din cadrul matematicii, numărând câte, real-
izând forme, făcând șerpi lungi și scurți, groși și subțiri și așa mai departe. Cu siguranță merită să faci acasă. 

 
Nu uitați să aruncați o privire pe site-ul școlii și pe pagina Twitter a creșei pentru a vedea activitățile pe care le-a 
făcut copilul dumneavoastră când era la creșă. 

Pe măsură ce mai mulți copii poartă acum mănuși, pălării și eșarfe, îi încurajăm să se „încerce” ei înșiși în direcția 
către mai multă independență, care este unul dintre obiectivele noastre principale în creșă. În fiecare zi avem un 
număr din ce în ce mai mare care își poate pune hainele pe ele și le poate fixa. Un copil poate pune și mănuși fără 
să aibă nevoie de ajutor! Acasă vă rugăm să vă încurajați copilul să „încerce” mai întâi, vă vor surprinde prin cât de 
mult pot face. (Vă rugăm să vă asigurați că copilul dumneavoastră nu poartă pantofi cu șireturi pentru creșă.) 

Multe mulțumiri pentru sprijinul dvs. continuu 

Personalul creșei 


