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Wtorek 25ty luty 2020 
 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie, 
 
Poniżej jest delikatne przypomnienie na temat naszych oczekiwań na temat czytania Waszych 
dzieci.  
W St Andrew’s wierzymy, że czytanie jest nie tylko przyjemnością ale również ważną 
umiejętnością której Wasze dzieci muszą się nauczyć i kształcić. Oczekujemy, aby dzieci 
czytały każdego wieczoru w domu i to sprawdzamy dziennie.  
 
Early Years and KS1 (zerówka, klasy 1sze, klasy 2gie) 
Wszystkie dzieci w zerówce i klasach KS1 będą miały ‘książkę z kolorową naklejką’ która 
określa umiejętność ich czytania.  Dzieci otrzymają nową książkę w każdy poniedziałek. Dzieci 
będą proszone aby czytały tą książkę każdego wieczoru i to pomoże im budować ich płynność i 
zrozumienie tekstu. Pytania na zrozumienie tekstu również będą wysłane do domu i to będzie 
mogło być używane pod koniec tygodnia. Będzie oczekiwane, że wszystkie dzieci będą 
przynosiły książki do szkoły każdego dnia i będą zebrane w każdy piątek. Na weekend, dzieci 
w klasach KS1 będą miały możliwość wziąść do domu, książkę ich wyboru, z naszej biblioteki. 
To będzie książka do podzielenia się i czytania razem.  
 
KS2 (klasy 3cie, 4te, 5te i 6te) 
Wszystkie dzieci w klasach KS2 będą mogły wziąść książkę z ich klasy lub ze szkolnej 
biblioteki. Dzieci będą miały pomoc w wyborze ich książek aby się upewnić, że mają odpowiedni 
stopień trudności. Jest oczekiwane, że te książki będą przynoszone do szkoły każdego dnia i to 
jest dziecka odpowiedzialnością aby zmieniły książkę kiedy potrzebują. Niektóre dzieci również 
będą miały ‘książkę z kolorową naklejką’ do wzięcia do domu. To jest dla dzieci, które 
potrzebują trochę wsparcia z ich czytaniem. W tym przypadku, proszę używać książkę ich 
wyboru do czytania razem i ich książkę z kolorową naklejką do czytania każdego wieczoru aby 
budować ich płynność.  Pytania na zrozumienie tekstu będą wysłane do domu ze wszystkimi 
dziećmi, tak abyście mogli ćwiczyć zrozumienie tekstu w domu.  
 
Jest rozpoznane, że dzieci które czytają z dorosłym każdego wieczoru będą miały 
większą szansę w robieniu większych postępów w całym zakresie nauczania. Również, 
czytanie jest zabawą i jest wyszukane, że dzieci, które czytają dla przyjemności mają 
lepsze wyniki w edukacji (zobacz na odwrocie). 
 
Jeśli macie jakieś pytania, proszę, porozmawiajcie z Waszego dziecka wychowawcą. 
 
Z Poważaniem, 
 
Miss Simmonds 
Liderka Angielskiego 


