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Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 

 

Jak już Pańswto wiecie została podjęta dezycja o zamnięciu szkół.  Bedziemy Państwa informować na bieżąco o dlaszych decyzjach. 

Będziemy również pomagać dzieciom w nauce.  

 

Informacja  

Codzienne komunikaty bedą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.  

 

W razie potrzeby prosimy kontaktować sie mailowo z biurem: admin@oakleyvaleprimary.org 

 

Pomoc w nauce w trakcie zamknięcia szkoły  

Chcemy Państwa zapewnić, że robimy wszystko co w naszej mocy aby zminimalizować zakłócenia w nauce. Prosimy również 

Państwa o pomoc i aby spędzilli Państwo ze swoimi dziećmi czas odrabiając ćwiczenia zadane przez nauczycieli.  

 

Purple Mash Purple Mash to internetowa platforma używana w naszej szkole. Każdego dnia nauczyciel wyśle nowe zadanie do 

rozwiązania. Login i hasło zostały załączone do tego listu.  

Czytanie: 

Prosimy  o codzienne czytanie ksiązek, które dzieci przyniosły ze szkoly. Dodatkowe ćwiczenia będą dostępne poprez Purple Mash 

– prosimy o regularne sprawdzanie platformy.  

Matematyka:  

Zadania będą zadawane poprzez Purple Mash – prosimy o regularne sprawdzanie platform.  

Prosimy również zachęcić dzieci do codziennego praktykowania tabliczki mnożenia (jeśli uczyło się już tabliczki mnożenia w szkole 

i posiada PIXL login).  

Projekty:  

Nauczyciele bedą zadawać nowe projekty związane z obecnym tematem nauczania. Dzieci bedą również mogly podjąć niektóre z 

zasegurowanych poniżej zadań. Pogrupowaliśmy je ze względu na klasy ale jeśli dzieci chcą spróbować i zrobić  coś z listy innej 

klasy, bardzo prosimy. Pomoc rodzeństwa mile widziana.  
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Przedszkole Naucz się nowej rymowanki albo piosenki. 

Opowiedz historię, którą lubisz. Porozmawiaj jak się czują jej bohaterowie.  

Naucz się nowego tańca. 

Zrób obrazek z rzeczy, które znazłeś na zewnątrz.  

Rainbow  Narysuj obrazek każdego dnia i napisz o nim zdanie.  

Zbuduj coś z pudełek. 

Idź na spacer dookola domu albo do ogrodu. Ile różnych kształtów znalezłeś? 

Year 1  Napisz instrukcję jak upiec ciastko.  

Opowiedz i napisz swoją ulubioną bajkę – Kopciuszek, Trzy swinki, Czerwony kapturek, Goldilocks.  

Idź do ogrodu na spacer. Poszukaj robaków i narysuj obrazek albo napisz o nich.  

Year 2  Napisz swoją wersje ulubionej bajki. Zmień zakończenie.  

Wymyśl quiz o tym, o czym się taraz uczysz w szkole.  

Zaprojektuj nową zabawke i wytłumacz jak ona działa.  

Year 3  Napisz ksiązeczke zawierającą fakty o tym, o czym uczysz się teraz w skole.  

Narysuj drzewo genealogiczne swojej rodziny.  

Napisz wiersz akrostyczny związany z tym o czym uczysz się w szkole.  

Narysuj obrazek swojego pokoju i opisz z jakich materiałów zrobione są rzeczy znajdujące sie w Twoim 

pokoju.  

Zaprojektuj pokój Twoich marzeń.   

Year 4  Napisz przewodnik podróży do jednego z Eurpejskich krajów 

Przeprowadź ankiete i zaprezentuj jej wyniki w postaci bar chart.  

Zaprojektuj i zrób karmnik dla ptaków.  

Zaprojektuj grę planszową związaną z tym, o czym uczysz się w szkole.  

Napisz książeczkę dla małych dzieci.  

Year 5  Napisz artykuł do gazety o obecnych problemach.  

Napisz recenzję programu telewizyjnego albo filmy, który ostatnio oglądałeś.  

Zaprojektuj i zrób instrument muzyczny z materiałow przeznaczonych na recycling.  

Wymyśl nową rutynę taneczną, którą mogłbyś nauczyć swoich przyjaciół. 

Year 6  Wypełnij ćwiczenia SAT`s zadane przez Twojego nauczyciela.  

Napisz balanced argument o bieżących problemach.   

Zaprojektuj i zbuduj pojazd śmigłowy.  
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Zrób książeczkę z otwieranymi obrazkami dla młodszych dzieci.  

Naucz się wiersza na pamięć.   

  Inne 

Graj w gry planszowe.  

Zbuduj szałas.  

Ugotuj coś.  

Popytaj i naucz sie o pracach, które wykonywali Twoi przodkowie.  

Zaprojektuj grafik ćwiczeń dla całej rodziny i przyłacz się do ćwiczenia.  

Narysuj mapę – parwdziwą albo wymyśloną.  

Napisz sztukę i zagraj główną rolę.  

 

Internet/Komputer  

Prosimy zachęcić dzieci do codziennego Purple Mash i odrabiania zadań zadanych przez nauczycieli.   

 

 Twinkl jest kolejnym portalem internetowym, który oferuje miesięczny bezppłatny dostęp do ćwiczeń i zadań. 

www.twinkl.co.uk/offer. Użyj kodu UKTWINKLHELPS 

Inne użyteczne edukacyjne strony internetowe:  

General  

www.bbc.co.uk/bitesize   

www.primarygamesarena.com  

www.activityvillage.co.uk  

www.primaryresources.co.uk  

 Maths  

www.topmarks.co.uk –  

www.mathszone.co.uk  

www.nrich.maths.org  

www.mathsplayground.com  

English  

www.worldstories.org.uk – ksiązki audio.  

www.phonicsplay.co.uk  

 Science  

www.nasa.gov/kidsclub   

www.brainpop.com/science  

www.sciencekids.co.nz   
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History  

www.historyforkids.net  

Geography  

www.natgeokids.com  

  

PE  

www.nhs.uk/change4life/activities   

www.gonoodle.com  

  

Będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach na bieżąco. Do zobaczenia wkrótce.  

 

Emma Goodwin 
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