
Sevgili Ebeveyn ve Bakıcılar, 
 
1. Yıl Güz 2021 Müfredat Bülteni 
Yıl 1'e hoş geldiniz! Hepinizin güzel bir yaz geçirdiğini ve eğlence dolu bir Sonbahar Dönemini dört gözle 
beklediğinizi umuyoruz. Aşağıda Sonbahar 1'de gerçekleşecek öğrenmenin kısa bir özeti bulunmaktadır. 
 
Okul başlama saati – 8.50am Okul bitiş saati – 3.25pm 
 
Yıl 1'de çalışan yetişkinler 
1 Riley – Lauren Hartley, Marie Kellegher, Pinkal Limbochia 
1 Ofili – Victoria Herringshaw, Amber Boggust, Helen Lynch 
 
Okuma – Günlük Desteklenen Okuma (DSR) 
Günlük Destekli Okuma Programı, tüm çocukların okumalarına devam etmelerine yardımcı olan bir sınıf 
programıdır. İlk olarak 1. Sınıfta verilir ve en düşük düzeydeki çocuklar için 2. yılda devam eder. Çocukların 
bağımsız okuma seviyelerine uygun küçük gruplar halinde eğitimli yetişkinlerle günlük çalışarak daha hızlı 
ilerleme kaydetmelerine yardımcı olur. Bu yöntem, KS1'de okul okuma standartlarını yükseltmede 
kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir. 
Faydalar 
· Okuma desteğini organize etmek için güçlü sistemler kurar 
· Tüm çocukların okumada maksimum ilerleme kaydetmesini sağlar 
· Personelin okuma desteği sağlamalarını iyileştirmeleri için mesleki gelişim sağlar 
 
Lütfen her gün çocuğunuzla kitap okumaya zaman ayırdığınızdan emin olun. Kitabı ezbere bilseler bile, her 
gün tekrar okumak onların görsel kelime dağarcıklarını pekiştirmelerine ve akıcı okuyucular olmalarına 
yardımcı olacağından pratik yapmaya devam etmek önemlidir. Okuma sevgilerini geliştirmek için 
okuyamayabilecekleri diğer daha zor kitapları onlara okuyarak zevk almalını sağlayabilirsiniz. 
 
Yazı 
Çocuklar, Pie Corbett tarafından çocukların nasıl öğrendiği ilkelerine dayalı olarak geliştirilen Talk for Writing 
yazma programını kullanmaya devam edecekler. 
Bu yarı dönemdeki her bir çalışma birimi, The Three Billy Goats Gruff ile başlayan bir Geleneksel Hikayeye 
odaklanacak. Ünite boyunca çocuklar, yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için çeşitli 
aksesuarlar, sözlü anlatım, resimler ve semboller kullanacaklardır. Büyük harf, nokta, parmak boşlukları 
içeren bağımsız bir cümle yazabilme, yüksek frekanslı kelimeleri doğru yazım ve el yazısı becerilerini 
geliştirmeye odaklanacaklar. 
 
Matematik 
10’un altındaki sayılar 
Say, oku, yaz, tanımla, temsil et, ikiye katla ve karşılaştırmalı dil kullan. 
10’a kadar olan sayılarla toplama ve çıkarma 
Birleştirme ve bölme. Sayı bağlarını temsil edin ve kullanın; okuma, yazma, yorumlama, temsil etme ve 
çözme. 
 
Şekiller ve desenler 
Ortak 2-D ve 3-D şekilleri tanır; konumu, yönü ve hareketi tanımlar. 
 
Tarih – Siyahların Tarihini Kutlamak 
Bu konu sırasında çocuklar tarih boyunca ve sporda etkili insanlar hakkında bilgi edinecekler. 
 
Beden Eğitimi – Yüzme (13 Eylül Pazartesi ile başlayan hafta) 
Bu yıl 1 Riley'deki çocuklar her Salı sabahı yüzme dersi alacaklar ve 1 Ofili'de her Çarşamba sabahı yüzme 
dersi alacaklar. Lütfen çocuğunuzun bir mayo, panço tarzı bir havlu, bir çift gözlük, bir yüzme şapkası, crocs 
veya parmak arası terlik olduğundan emin olun. 
 
Beden Eğitimi - Dans 
Çocuklar bir dans öğrenecek ve müzik eşliğinde basit hareketler ve eylemler gerçekleştireceklerdir. 



  
 
Sanat 
Çocuklar bu dönem sınıf sanatçıları Bridget Riley ve Chris Ofili hakkında her şeyi öğrenecekler. 
 
Din Bilgisi– Hristiyanlık 
Çocuklar Hristiyan Yaratılış Hikayesi hakkındaki bilgilerini geliştirecekler. 
 
Bilim – Değişen Malzemeler (1. Sonbahar ve 2. Sonbahar) 
Çocuklar, Güz Dönemi boyunca devam eden bu konu sırasında bir dizi materyali araştıracaklar. 
• Bir nesne ile yapıldığı malzeme arasında ayrım yapmak. 
• Ahşap, plastik, cam, metal, su ve kaya gibi çeşitli günlük malzemeleri tanımlama ve adlandırma. 
• Çeşitli günlük malzemelerin basit fiziksel özelliklerini tanımlama. 
• Çeşitli günlük malzemeleri basit fiziksel özelliklerine göre karşılaştırma ve gruplandırma. 
• Belirli kullanımlar için ahşap, metal, plastik, cam, tuğla, taş, kağıt ve karton dahil olmak üzere çeşitli günlük 
malzemelerin uygunluğunu belirleme ve karşılaştırma. 
• Bazı malzemelerden yapılmış katı cisimlerin şekillerinin ezme, bükme, bükme ve esnetme yoluyla nasıl 
değiştirilebileceğini bulmak. 
 
Müzik 
1. Yıl, çevrelerinde bulunan sesleri kullanarak müzik yapacaklar. Ayrıca akortsuz vurmalı çalgıları doğru 
şekilde çalmayı da öğreneceklerdir. 
 
Orman Okulu (13 Eylül Pazartesi günü başlayan hafta) 
Orman Okulları, açık havada öğrenim, açık havada oyun, çevre eğitimi, kişisel ve sosyal gelişim, keşif, macera 
eğitimi ve daha fazlasının bir arada toplandığı bir okuldur. 
Sonbahar döneminde 2 saatlik Orman Okulu seansları sırasında çocuklar, doğal oyun ve olumlu açık hava 
deneyimleri yoluyla kendi kendine öğrenmelerini geliştirme fırsatına sahip olacaklar. Çocuklar, ağaç ve bitki 
yaşamını ve onları nasıl koruyacaklarını öğrenmelerine yardımcı olacak mevsimlik oyunlar ve etkinlikler 
yapacaklar. Barınak inşası, ağaç tırmanışı, aletlerin güvenli kullanımı, ormanlık el sanatları ve daha fazlasını 
yapacaklar. Son oturum, okul sahasının yangın aydınlatması yapmasına ve yangın güvenliği ve kamp 
ateşinde yemek pişirmeyi öğrenmesine dayalı olacaktır. Tüm bunlar risk değerlendirmesine tabi tutulacak 
ve deneyimli bir uygulayıcı tarafından kolaylaştırılacaktır. 
 
1 OFİLİ Orman Okulu – Pazartesi ve Salı öğleden sonraları 
1 RILEY Orman Okulu – Çarşamba ve Perşembe öğleden sonraları 
LÜTFEN çocuğunuzun her hafta okula ÇİZME, SU GEÇİRMEZ (ceket ve pantolon) ve bir şişe SU getirmesini 
sağlayın. 
 
PSHE – Güvenlik ve Risk Yönetimi – Orman Okulu aracılığıyla öğretilir 
Bu birim, gerçek yaşam durumlarında risk yönetimi kavramlarını tanıtmaya odaklanır. Öğrenciler, risklerin 
nasıl değerlendirilebileceği ve azaltılabileceği konusunda anlayış geliştireceklerdir. Bu kavramlar, PSHE'nin 
tüm yönlerini destekler. Bu ünite, neyin riskli bir durum teşkil edebileceğine dair anlayışlarını genişletmeyi, 
tepkilerini dikkate almayı ve onları fiziksel, duygusal veya sosyal olarak kendilerine yönelik risk düzeyini 
değerlendirme becerileri ile donatmayı amaçlar. Risk yönetimi ve güvenliğin değerlendirilmesi, çocukların 
yaşamları boyunca yeni durumlarla karşılaştıklarında güven geliştirmelerine yardımcı olmanın temel 
unsurlarıdır ve çeşitli bağlamlarda bilinçli seçimler yapmalarını sağlayacaktır. Çocuklara riskleri ve faydaları 
adlandırma ve daha güvenli seçimler yapma yollarını düşünme fırsatı vererek, bu beceriler hem şimdiki hem 
de sonraki yaşamdaki pratik durumlara uygulanabilir. 
  
Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki e-postadan sınıf öğretmeninizle iletişime geçin. 
 
1 Riley – Lauren Hartley - lauren.hartley@campsbourne.haringey.sch.uk 
1 Ofili – Victoria Herringshaw - victoria.herringshaw@campsbourne.haringey.sch.uk 
 
Saygılarla 
1. Yıl Takımı 


