
Welcome to Autumn Term 1 

  

Dear Parents and Carers of children in Nursery, welcome to Campsbourne!   

Our opening topic is Nursery Rhymes  

Personal, Social and Emotional Development: Home/ School visits. Settling into Nursery. Learning our rules 

and routines. Parents will be invited to join us in the Nursery as part of their child’s focus weeks. 

Communication and Language: Developing vocabulary through child initiated play. Weekend news. Extending 

carpet time sessions, 

Physical Development: Continue to develop fine and gross motor skills indoors and out. 

Literacy: Core nursery rhymes and texts: Humpty Dumpty, Incey Wincey Spider/Little Miss Muffet/ Very Busy 

Spider, Twinkle, twinkle/ Once upon a time, Miss Polly/Eat Up Gemma, Five currant buns/ The Elephant and the 

Bad Baby. 

Phonics: Letters And Sounds Programme: Environmental and instrumental sounds 

Maths: Comparing two groups of objects, saying when they have the same number. 

Weekly shape focus. Shape hunts. Number songs and rhymes. Fun practical counting opportunities.  

Understanding the World: Signs of autumn. Spider and mini-beast hunts. Weekly cooking. 

Expressive Arts and Design: Acting out stories through role-play and small world toys. Building up repertoire of 

the songs we know 

Finally, let’s keep connected! Classlist is the free online community for Campsbourne parents available as an 

app.  You can communicate with other parents, find out about fundraising events from the Home School 

Association (HSA) and receive updates from your class reps.  It is available on 

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classlist.parent&hl=en_GB&gl=US and 

Apple https://apps.apple.com/gb/app/classlist-connecting-parents/id1058636226 a colour 
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Güz Dönemi 1'e Hoş Geldiniz 

Kreşteki çocukların sevgili Ebeveynleri ve Bakıcıları, Campsbourne'a hoş geldiniz! 

Açılış konumuz Tekerlemeler 

Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim: Ev/Okul ziyaretleri. Kreşe yerleşme. Kurallarımızı ve rutinlerimizi öğrenmek. 

Ebeveynler, çocuklarının odak haftalarının bir parçası olarak Kreş'te bize katılmaya davet edilecektir. 

İletişim ve Dil: Çocukların başlattığı oyun yoluyla kelime dağarcığı geliştirmek. Hafta sonu haberleri. Halı 

süresinin uzatılması, 

Fiziksel Gelişim: İçeride ve dışarıda ince ve kaba motor becerileri geliştirmeye devam edin. 

Okuryazarlık: Temel tekerlemeler ve metinler: Humpty Dumpty, Incey Wincey Örümcek/Küçük Bayan Muffet/ 

Çok Meşgul Örümcek, Parıltı, pırıltı/ Bir Zamanlar, Bayan Polly/Eat Up Gemma, Beş kuş üzümü çöreği/ Fil ve 

Kötü Bebek. 

Ses Bilgisi: Harfler ve Sesler Programı: Çevresel ve enstrümantal sesler 

Matematik: İki nesne grubunu karşılaştırmak, aynı sayıya sahip olduklarını söylemek. 

Haftalık şekil odak. Şekil avları. Sayı şarkıları ve tekerlemeler. Eğlenceli pratik sayma fırsatları. 

Dünyayı Anlamak: Sonbaharın İşaretleri. Örümcek ve mini canavar avları. Haftalık pişirme. 

Etkileyici Sanatlar ve Tasarım: Rol yapma ve küçük dünya oyuncakları aracılığıyla hikayeleri canlandırma. 

Bildiğimiz şarkıların repertuarını oluşturmak 

Son olarak, bağlantıda kalalım! Classlist, Campsbourne ebeveynleri için bir uygulama olarak sunulan ücretsiz 

çevrimiçi topluluktur. Diğer velilerle iletişim kurabilir, Ev Okulu Derneği'nden (HSA) bağış toplama etkinlikleri 

hakkında bilgi alabilir ve sınıf temsilcilerinizden güncellemeler alabilirsiniz. Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classlist.parent&hl=en_GB&gl=US ve Apple  

https://apps.apple.com/gb/app/classlist- üzerinde mevcuttur. anne-baba/id1058636226 bir renk 

 

 

 

 


