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Studenții Kelmscott sunt așteptați să citească 20 de pagini în 
fiecare seară acasă pentru a îmbunătăți și a menține o vârstă 

bună de lectură. Îi încurajăm pe toți părinții / îngrijitorii să 
lucreze cu noi pentru a ajuta elevii noștri să obțină o 

educație deosebită. 

La Kelsmscott avem o bibliotecă cuprinzătoare, cu o selecție 
largă de cărți pe care studenții noștri le pot împrumuta.

Biblioteca este deschisă înainte și după școală între orele 
8.00 - 16.30.

Elevii cu abilități 
bune de literație 
sunt mai predispuși 
să aibă în viitor:

- mai mare stima 
de sine

- sănătate mai 
bună - locuri de 
muncă mai bune

- salarii mai mari

Cercetările arată dovezi copleșitoare 
că alfabetizarea, fericirea și succesul 
sunt direct legate. Acesta reunește 
cercetările existente privind impactul 
alfabetizării în toate domeniile:

- bunăstare economică

-aspiratii

-viață de familie

-sănătate

La școala Kelmscott 
suntem hotărâți să 
asigurăm tuturor 
studenților noștri 
posibilitatea de a 
îmbunătăți și de a 
susține abilitățile de 
alfabetizare. Literația 
este o combinație de 
citire, scriere, vorbire și 
ascultare.
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Departamentul de alfabetizare Kelmscott a realizat un calendar de activități de alfabetizare 
pentru a ajuta copilul să lucreze la abilitățile de alfabetizare la domiciliu. Părinții au roluri vitale 
în călătoria educațională a copilului și vă încurajăm să va implicați cât mai des posibil. 
Nu trebuie să știi totul, dar să dai copilului încrederea în a încerca și de a stăpâni subiecte noi 
este cu adevărat importantă.

Luni 13 Noiembrie 2017 Luni 20 Noiembrie Luni 27Noiembrie Luni 4Decembrie

Halloween a fost pe
data de 31 octombrie. 
Scrieți o scurtă
poveste
infricosatoare.

La 19 noiembrie 1620, 
primii coloniști au sosit în 
SUA. Cercetați călătoria 
lor și motivele pentru 
care au vrut să găsească 
un loc nou de trait.

Cereți unui membru al 
familiei să citească un 
articol din ziar sau BBC 
online (preferabil
despre mediul
înconjurător). Discutați
împreună despre
opiniile dvs.

Efectuați o căutare de 
cuvinte utilizând cuvinte
cheie de la subiecții dvs. 
preferați la școală. 
Asigurați-vă că înțelegeți
semnificația tuturor
cuvintelor.

Luni 11 Decembrie Luni 18Decembrie Luni 1 Ianuarie Luni 8 Ianuarie

La 11 decembrie 1901 a 
fost trimis primul
semnal radio 
transatlantic. Cercetarea
modului în care 
comunicarea sa
schimbat între 1901 și 
azi?

Cercetarea Kelmscott de 
Crăciun. Acest lucru este 
obligatoriu pentru toți 
elevii de anul șapte.
Trebuie să citiți 300 
pagini peste Sărbători și 
Înregistrați-vă titlurile 
cărților.

Scrieți o recenzie a 
uneia dintre cărțile 
pe care le-ați citit în
timpul sărbătorilor. 
Provocați-vă să scrieți 
un final alternativ!

Astăzi este ziua de 
naștere a celebrului om 
de știință Ștefan
Hawking. Cercetați cine 
este și ce a descoperit. 
Faceți puncte de glont și 
împărtășiți aceste
informații familiei dvs.

Luni 15 Ianuarie Luni 22 Ianuarie Luni 29 Ianuarie Luni 5 Februarie

Poezia este o modalitate
excelentă de a vă scrie
ideile și sentimentele. 
Scrieți un poem despre
Iarnă. Poeții celebri care 
să inspire sunt Michael 
Rosen și Benjamin 
Zephaniah.

Kelmscott este o școală
multilingvă. Imaginați-vă că
începeți școala într-o țară
nouă și nu puteți vorbi
limba. Scrieți o scrisoare
unui prieten care explică
cum va  simțiti și ce
obstacole întâmpinați.

Schimbați cu un prieten
o care pe care tocmai
ati citit-o si v-ati
bucurat sa o cititi.

Ascultați un 
audiobook. Puteți să 
le descărcați gratuit 
de pe următorul site: 
www.librivox.org

Luni 12Februarie Luni 19 Februarie Luni 26 Februarie Luni 5Martie

Desenează coperta
cărtii preferate sau 
creează o copertă de 
carte despre tine.

Viața în culoare

BBC a creat o listă cu 100 de 
cărți clasice. Uită-te online 
câte ai citit? 
https://www.goodreads.co
m/list/show/10203.The_BB
C_Book_List_Challenge

Există multe genuri 
diferite de cărți care 
vă provocă prin 
citirea unei cărți 
dintr-un gen pe care 
nu ați citit-o niciodată 
înainte.

Adresați-vă unui 
membru al familiei să 
găsească 15 cuvinte 
medii și dificile și să 
vedeți dacă le puteți 
scrie. Acest lucru l-ați 
putea face în fiecare 
săptămână pentru a 
vă construi
vocabularul.

Romanian translation


