26th April 2018
Dear FS1 Parents
The FS1 Sports Day event will take place on Sunday 29th April from 8:15 – 9:15am in the Primary Sports Hall.
This is an opportunity for your son to show you the types of skills and activities that he is learning in PE. It will
also give you the opportunity to see how your son follows instructions, interacts with his peers, and performs a
variety of physical tasks. Whilst watching, please remember that every child develops at a different rate.
Kindly be reminded that your son needs to come to school dressed in his PE kit and white trainers on his
sports day.
Your son will be taken back to this classroom after the event and we ask that you leave him in school to
complete his school day.
For your information, please note the events skills your son has been learning:
Obstacle race:
Beanbag
Shuttle:
T Ball:
Target
Practice:
Flat Team
Relay Race:
(Competitive)

Jumping and landing safely on feet without using hands to support landing,
changing over or under low and high objects, travelling at speed, follow several instructions.
Moving in a routine, showing agility when turning and picking up beanbags, travelling at
speed whilst being spatially aware, working as a team and following instructions
Showing team work, using equipment, coordination skills and following instructions
Showing depth perception linked to throwing and catching, Underarm and overarm throwing
technique, accuracy skills, following instructions
Relay race – Running in a straight line, Working as a team, following instructions based on a
specific format

We look forward to welcoming you to this special occasion.

Yours sincerely

Glyn Kilsby
Headmaster

Alison Dawson
Co-Head of Primary

Michelle France
Co-Head of Primary

 26أبريل 2018
السادة أولياء أمور تالميذ التمهيدي األول

المحترمين

تحية طيبة،
سيُجرى اليوم الرياضي للتمهيدي األول في يوم األحد الموافق  29أبريل  2018من الساعة  9:15-8:15صباحً ا في القاعة الرياضية للمدرسة االبتدائية.
ستتيح هذه الفرصة لكم مشاهدة مهارات وأنشطة نجلكم التي يتعلمها في دروس التربية البدنية .سوف تشاهدون أيضًا كيفية اتباع نجلكم للتعليمات وتفاعله مع
زمالئه وأدائه ألنشطة بدنية مختلفة .الرجاء تذ ّكر أن مهارات كل طفل تتطور بشكل مختلف.
الرجاء تذ ّكر ضرورة ارتداء نجلكم للزي الرياضي والحذاء الرياضي في هذا اليوم.
سيعود نجلكم إلى صفّه بعد انتهاء الحدث .لذلك ،نطلب منكم إبقائه في المدرسة الستكمال يومه.
يرجى مالحظة المهارات التي يتعلّمها نجلكم في حصص الرياضة .سيستعرض هذه المهارات من خالل السباقات التالية:
سباق الحواجز
سباق الكرات
بيسبول
التدرب على الهدف
ّ
سباق التتابع

القفز والهبوط بأمان على القدمين بدون استخدام اليدين .القفز عبر حواجز عالية وقصيرة والتحرك بسرعة واتباع عدة تعليمات.
التحرك بنمط واحد وبخفة واالستدارة اللتقاط الكرات والتحرك بسرعة مع مراعاة المسافات والعمل في فريق واتباع التعليمات.
إظهار روح الفريق واستخدام المعدات والمهارات التنسيقية.
إظهار مهارات االدراك المرتبطة بالرمي وااللتقاط وطريقة الرمي من فوق الذراع وتحته ومهارات الدقة واتباع التعليمات
الجري في خط مستقيم والعمل في فريق واتباع التعليمات بناء على نمط محدد

نتطلع إلى الترحيب بكم في جميع هذه األحداث.
المخلصون،

جلين كيلزبي
المدير

أليسون دوسن
مساعدة مدير

ميشيل فرانس
مساعدة مدير

