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Throughout their year in F2 children engage in activities which nurture their development in the following areas: 

Personal, Social 

and Emotional 

Development 

MMaakkiinngg  RReellaattiioonnsshhiippss  SSeellff--ccoonnffiiddeennccee  aanndd  SSeellff--aawwaarreenneessss  MMaannaaggiinngg  ffeeeelliinnggss  aanndd  BBeehhaavviioouurr  

• To play in a group, extending and 

elaborating play ideas, 

• Initiate play, offering cues to peers to join 

them. 

• Keep play going by responding to what 

others are saying or doing. 

• Demonstrate friendly behaviour, initiating 

conversations and forming good 

relationships with peers and familiar adults 

••  SSeelleecctt  aanndd  uussee  aaccttiivviittiieess  aanndd  rreessoouurrcceess  wwiitthh  

hheellpp..  

••  WWeellccoommee  aanndd  vvaalluuee  pprraaiissee  ffoorr  wwhhaatt  tthheeyy  

hhaavvee  ddoonnee..  

••  EEnnjjooyy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ssmmaallll  

ttaasskkss..  

••  BBee  mmoorree  oouuttggooiinngg  ttoowwaarrddss  uunnffaammiilliiaarr  

ppeeooppllee  aanndd  mmoorree  ccoonnffiiddeenntt  iinn  nneeww  ssoocciiaall  

ssiittuuaattiioonnss..  

••  BBee  ccoonnffiiddeenntt  ttoo  ttaallkk  ttoo  ootthheerr  cchhiillddrreenn  wwhheenn  

ppllaayyiinngg,,  aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  ffrreeeellyy  aabboouutt  

oowwnn  hhoommee  aanndd  ccoommmmuunniittyy..  

••  SShhooww  ccoonnffiiddeennccee  iinn  aasskkiinngg  aadduullttss  ffoorr  hheellpp..  

••  BBee  aawwaarree  ooff  oowwnn  ffeeeelliinnggss,,  aanndd  kknnooww  

tthhaatt  ssoommee  aaccttiioonnss  aanndd  wwoorrddss  ccaann  hhuurrtt  

ootthheerrss’’  ffeeeelliinnggss..  

••  BBeeggiinn  ttoo  aacccceepptt  tthhee  nneeeeddss  ooff  ootthheerrss  aanndd  

ttaakkee  ttuurrnnss  aanndd  sshhaarree  rreessoouurrcceess,,  

ssoommeettiimmeess  wwiitthh  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  ootthheerrss..  

••  TToolleerraattee  ddeellaayy  wwhheenn  nneeeeddss  aarree  nnoott  

iimmmmeeddiiaatteellyy  mmeett,,  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  

wwiisshheess  mmaayy  nnoott  aallwwaayyss  bbee  mmeett..  

••  AAddaapptt  bbeehhaavviioouurr  ttoo  ddiiffffeerreenntt  eevveennttss,,  

ssoocciiaall  ssiittuuaattiioonnss  aanndd  cchhaannggeess  iinn  rroouuttiinnee..  

Communication 

and Language 

LLiisstteenniinngg  aanndd  aatttteennttiioonn  UUnnddeerrssttaannddiinngg    SSppeeaakkiinngg 

••  LLiisstteenn  ttoo  ootthheerrss  oonnee  ttoo  oonnee  oorr  iinn  ssmmaallll  

ggrroouuppss,,  wwhheenn  

••  CCoonnvveerrssaattiioonn  iinntteerreessttss  tthheemm..  

••  LLiisstteenn  ttoo  ssttoorriieess  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  aatttteennttiioonn  

aanndd  rreeccaallll..  

••  JJooiinn  iinn  wwiitthh  rreeppeeaatteedd  rreeffrraaiinnss  aanndd  

aannttiicciippaattee  kkeeyy  eevveennttss  aanndd  pphhrraasseess  iinn  

rrhhyymmeess  aanndd  ssttoorriieess..  

••  FFoollllooww  ddiirreeccttiioonnss  ((iiff  nnoott  iinntteennttllyy  ffooccuusseedd  

oonn  oowwnn  cchhooiiccee  ooff  aaccttiivviittyy))..  

••  UUnnddeerrssttaanndd  uussee  ooff  oobbjjeeccttss  ((ee..gg..  ““WWhhaatt  ddoo  

wwee  uussee  ttoo  ccuutt  tthhiinnggss??’’))  

••  SShhooww  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  pprreeppoossiittiioonnss  ssuucchh  

aass  ‘‘uunnddeerr’’,,  ‘‘oonn  ttoopp’’,,  ‘‘bbeehhiinndd’’  bbyy  ccaarrrryyiinngg  

oouutt  aann  aaccttiioonn  oorr  sseelleeccttiinngg  ccoorrrreecctt  ppiiccttuurree..  

••  RReessppoonndd  ttoo  ssiimmppllee  iinnssttrruuccttiioonnss,,  ee..gg..  ttoo  ggeett  

oorr  ppuutt  aawwaayy  aann  oobbjjeecctt..  

••  BBeeggiinn  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  ‘‘wwhhyy’’  aanndd  ‘‘hhooww’’  

qquueessttiioonnss  

••  RReetteellll  aa  ssiimmppllee  ppaasstt  eevveenntt  iinn  ccoorrrreecctt  

oorrddeerr  ((ee..gg..  wweenntt  ddoowwnn  sslliiddee,,  hhuurrtt  

ffiinnggeerr))..  

••  UUssee  ttaallkk  ttoo  ccoonnnneecctt  iiddeeaass,,  eexxppllaaiinn  wwhhaatt  

iiss  hhaappppeenniinngg  aanndd  aannttiicciippaattee  wwhhaatt  mmiigghhtt  

hhaappppeenn  nneexxtt,,  rreeccaallll  aanndd  rreelliivvee  ppaasstt  

eexxppeerriieenncceess..  

••  QQuueessttiioonn  wwhhyy  tthhiinnggss  hhaappppeenn  aanndd  ggiivvee  

eexxppllaannaattiioonnss..  AAsskkee..gg..  wwhhoo,,  wwhhaatt,,  wwhheenn,,  

hhooww..  

••  UUssee  aa  rraannggee  ooff  tteennsseess  ((ee..gg..  ppllaayy,,  

ppllaayyiinngg,,  wwiillll  ppllaayy,,  ppllaayyeedd))..  

••  UUssee  iinnttoonnaattiioonn,,  rrhhyytthhmm  aanndd  pphhrraassiinngg  ttoo  

mmaakkee  tthhee  mmeeaanniinngg  cclleeaarr  ttoo  ootthheerrss..  

••  UUssee  vvooccaabbuullaarryy  ffooccuusseedd  oonn  oobbjjeeccttss  aanndd  

ppeeooppllee  tthhaatt  aarree  ooff  ppaarrttiiccuullaarr  iimmppoorrttaannccee  

ttoo  tthheemm..  

••  UUssee  ttaallkk  iinn  pprreetteennddiinngg  tthhaatt  oobbjjeeccttss  ssttaanndd  

ffoorr  ssoommeetthhiinngg  eellssee  iinn  ppllaayy,,  ee,,gg,,  ‘‘TThhiiss  

bbooxx  iiss  mmyy  ccaassttllee..’’  

Physical 

Development 

MMoovveemmeenntt  aanndd  HHaannddlliinngg  HHeeaalltthh  aanndd  SSeellff  ccaarree  

••  MMoovvee  ffrreeeellyy  aanndd  wwiitthh  pplleeaassuurree  aanndd  ccoonnffiiddeennccee  iinn  aa  rraannggee  ooff  wwaayyss,,  

ssuucchh  aass  

••  SSlliitthheerriinngg,,  sshhuufffflliinngg,,  rroolllliinngg,,  ccrraawwlliinngg,,  wwaallkkiinngg,,  rruunnnniinngg,,  jjuummppiinngg,,  

sskkiippppiinngg,,  sslliiddiinngg  aanndd  hhooppppiinngg..  

••  MMoouunntt  ssttaaiirrss,,  sstteeppss  oorr  cclliimmbbiinngg  eeqquuiippmmeenntt  uussiinngg  aalltteerrnnaattee  ffeeeett..  

••  WWaallkk  ddoowwnnssttaaiirrss,,  ttwwoo  ffeeeett  ttoo  eeaacchh  sstteepp  wwhhiillee  ccaarrrryyiinngg  aa  ssmmaallll  oobbjjeecctt..  

••  TTeellll  aadduullttss  wwhheenn  hhuunnggrryy  oorr  ttiirreedd  oorr  wwhheenn  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  rreesstt  oorr  ppllaayy..  

••  OObbsseerrvvee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  aaccttiivviittyy  oonn  tthheeiirr  bbooddiieess..  

••  UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ttoooollss  hhaavvee  ttoo  bbee  uusseedd  ssaaffeellyy..  

••  WWaasshh  aanndd  ddrryy  hhaannddss..  

••  DDrreessss  wwiitthh  mmiinniimmuumm  hheellpp  
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••  RRuunn  sskkiillffuullllyy  aanndd  nneeggoottiiaattee  ssppaaccee  ssuucccceessssffuullllyy,,  aaddjjuussttiinngg  ssppeeeedd  oorr  

ddiirreeccttiioonn  ttoo  

••  AAvvooiidd  oobbssttaacclleess..  

••  CCaattcchh  aa  llaarrggee  bbaallll..  

••  DDrraaww  lliinneess  aanndd  cciirrcclleess  uussiinngg  ggrroossss  mmoottoorr  mmoovveemmeennttss..  

••  UUssee  oonnee--hhaannddeedd  ttoooollss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt,,  ee..gg..  mmaakkeess  ssnniippss  iinn  ppaappeerr  wwiitthh  

cchhiilldd  sscciissssoorrss..  

••  HHoolldd  ppeenncciill  bbeettwweeeenn  tthhuummbb  aanndd  ttwwoo  ffiinnggeerrss,,  nnoo  lloonnggeerr  uussiinngg  wwhhoollee--

hhaanndd  ggrraasspp..  

••  HHoolldd  ppeenncciill  nneeaarr  ppooiinntt  bbeettwweeeenn  ffiirrsstt  ttwwoo  ffiinnggeerrss  aanndd  tthhuummbb  aanndd  uusseess  

iitt  ttoo  mmaakkee  mmaarrkkss  wwiitthh  ggoooodd  ccoonnttrrooll..  

Literacy 

RReeaaddiinngg    WWrriittiinngg    

••  EEnnjjooyyss  rrhhyymmiinngg  aanndd  rrhhyytthhmmiicc  aaccttiivviittiieess..  

••  SShhoowwss  aawwaarreenneessss  ooff  rrhhyymmee  aanndd  aalllliitteerraattiioonn..  

••  LLiisstteennss  ttoo  aanndd  jjooiinnss  iinn  wwiitthh  ssttoorriieess  aanndd  ppooeemmss,,  oonnee--ttoo--oonnee  aanndd  aallssoo  iinn  

ssmmaallll  ggrroouuppss..  

••  JJooiinnss  iinn  wwiitthh  rreeppeeaatteedd  rreeffrraaiinnss  aanndd  aannttiicciippaatteess  kkeeyy  eevveennttss  aanndd  pphhrraasseess  

iinn  rrhhyymmeess  aanndd  ssttoorriieess..  

••  BBeeggiinn  ttoo  bbee  aawwaarree  ooff  tthhee  wwaayy  ssttoorriieess  aarree  ssttrruuccttuurreedd  aanndd  ssuuggggeesstt  hhooww  

tthhee  ssttoorryy  mmiigghhtt  eenndd..  

••  LLiisstteenn  ttoo  ssttoorriieess  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  aatttteennttiioonn  aanndd  rreeccaallll..  

••  DDeessccrriibbee  mmaaiinn  ssttoorryy  sseettttiinnggss,,  eevveennttss  aanndd  pprriinncciippaall  cchhaarraacctteerrss..  

••  SShhoowwss  iinntteerreesstt  iinn  iilllluussttrraattiioonnss  aanndd  pprriinntt  iinn  bbooookkss  aanndd  pprriinntt  iinn  tthhee  

eennvviirroonnmmeenntt..  

••  LLooookk  aatt  bbooookkss  iinnddeeppeennddeennttllyy  aanndd  hhaannddllee  bbooookkss  ccaarreeffuullllyy..  

••  KKnnooww  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  rreellaayyeedd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  pprriinntt..  

••  HHoolldd  bbooookkss  tthhee  ccoorrrreecctt  wwaayy  uupp  aanndd  ttuurrnnss  ppaaggeess..  

••  KKnnooww  tthhaatt  pprriinntt  ccaarrrriieess  mmeeaanniinngg  aanndd,,  iinn  EEnngglliisshh,,  iiss  rreeaadd  ffrroomm  lleefftt  ttoo  

rriigghhtt  aanndd  ttoopp  ttoo  bboottttoomm..  

••  SSoommeettiimmeess  ggiivvee  mmeeaanniinngg  ttoo  mmaarrkkss  aass  tthheeyy  ddrraaww  aanndd  ppaaiinntt..  

••  AAssccrriibbee  mmeeaanniinnggss  ttoo  mmaarrkkss  tthhaatt  tthheeyy  sseeee  iinn  ddiiffffeerreenntt  ppllaacceess  

Mathematics 

NNuummbbeerrss    SShhaappee,,  SSppaaccee  aanndd  MMeeaassuurree  

••  UUssee  ssoommee  nnuummbbeerr  nnaammeess  aanndd  nnuummbbeerr  llaanngguuaaggee  ssppoonnttaanneeoouussllyy..  

••  UUssee  ssoommee  nnuummbbeerr  nnaammeess  aaccccuurraatteellyy  iinn  ppllaayy..  

••  RReecciittee  nnuummbbeerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  1100..  

••  KKnnooww  tthhaatt  nnuummbbeerrss  iiddeennttiiffyy  hhooww  mmaannyy  oobbjjeeccttss  aarree  iinn  aa  sseett..  

••  BBeeggiinn  ttoo  rreepprreesseenntt  nnuummbbeerrss  uussiinngg  ffiinnggeerrss,,  mmaarrkkss  oonn  ppaappeerr  oorr  ppiiccttuurreess..  

••  SSoommeettiimmeess  mmaattcchh  nnuummeerraall  aanndd  qquuaannttiittyy  ccoorrrreeccttllyy..  

••  SShhooww  ccuurriioossiittyy  aabboouutt  nnuummbbeerrss  bbyy  ooffffeerriinngg  ccoommmmeennttss  oorr  aasskkiinngg  

qquueessttiioonnss..  

••  CCoommppaarree  ttwwoo  ggrroouuppss  ooff  oobbjjeeccttss,,  ssaayyiinngg  wwhheenn  tthheeyy  hhaavvee  tthhee  ssaammee  

nnuummbbeerr..  

••  SShhooww  aann  iinntteerreesstt  iinn  nnuummbbeerr  pprroobblleemmss..  

••  SSeeppaarraattee  aa  ggrroouupp  ooff  tthhrreeee  oorr  ffoouurr  oobbjjeeccttss  iinn  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss,,  bbeeggiinnnniinngg  

ttoo  rreeccooggnniissee  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  iiss  ssttiillll  tthhee  ssaammee..  

••  SShhooww  aann  iinntteerreesstt  iinn  nnuummeerraallss  iinn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

••  SShhooww  aann  iinntteerreesstt  iinn  rreepprreesseennttiinngg  nnuummbbeerrss..  

••  RReeaalliissee  nnoott  oonnllyy  oobbjjeeccttss,,  bbuutt  aannyytthhiinngg  ccaann  bbee  ccoouunntteedd,,  iinncclluuddiinngg  sstteeppss,,  

ccllaappss  oorr  jjuummppss  

••  SShhooww  aann  iinntteerreesstt  iinn  sshhaappee  aanndd  ssppaaccee  bbyy  ppllaayyiinngg  wwiitthh  sshhaappeess  oorr  

mmaakkiinngg  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  oobbjjeeccttss..  

••  SShhooww  aawwaarreenneessss  ooff  ssiimmiillaarriittiieess  ooff  sshhaappeess  iinn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  

••  UUssee  ppoossiittiioonnaall  llaanngguuaaggee..  

••  SShhooww  iinntteerreesstt  iinn  sshhaappee  bbyy  ssuussttaaiinneedd  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittyy  oorr  bbyy  ttaallkkiinngg  

aabboouutt  sshhaappeess  oorr  aarrrraannggeemmeennttss..  

••  UUssee  sshhaappeess  aapppprroopprriiaatteellyy  ffoorr  ttaasskkss..  

••  BBeeggiinn  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  sshhaappeess  ooff  eevveerryyddaayy  oobbjjeeccttss,,  

••  ee..gg..  ‘‘rroouunndd’’  aanndd  ‘‘ttaallll’’..  
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Understanding 

the World 

PPeeooppllee  aanndd  CCoommmmuunniittiieess  TThhee  wwoorrlldd  TTeecchhnnoollooggyy    

••  SShhooww  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  lliivveess  ooff  ppeeooppllee  wwhhoo  

aarree  ffaammiilliiaarr  ttoo  tthheemm..  

••  RReemmeemmbbeerr  aanndd  ttaallkk  aabboouutt  ssiiggnniiffiiccaanntt  

eevveennttss  iinn  tthheeiirr  oowwnn  eexxppeerriieennccee..  

••  RReeccooggnniissee  aanndd  ddeessccrriibbee  ssppeecciiaall  ttiimmeess  oorr  

eevveennttss  ffoorr  ffaammiillyy  oorr  ffrriieennddss..  

••  SShhooww  iinntteerreesstt  iinn  ddiiffffeerreenntt  ooccccuuppaattiioonnss  aanndd  

wwaayyss  ooff  lliiffee..  

••  KKnnooww  ssoommee  ooff  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  mmaakkee  tthheemm  

uunniiqquuee,,  aanndd    ttaallkk  aabboouutt  ssoommee  ooff  tthhee  

ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenncceess  iinn  rreellaattiioonn  

ttooffrriieennddss  oorr  ffaammiillyy..  

••  CCoommmmeenntt  aanndd  aasskk  qquueessttiioonnss  aabboouutt  aassppeeccttss  

ooff  tthheeiirr  ffaammiilliiaarr  wwoorrlldd  ssuucchh  aass  tthhee  ppllaaccee  

wwhheerree  tthheeyy  lliivvee  oorr  tthhee  nnaattuurraall  wwoorrlldd..  

••  TTaallkk  aabboouutt  ssoommee  ooff  tthhee  tthhiinnggss  tthheeyy  hhaavvee  

oobbsseerrvveedd  ssuucchh  aass  ppllaannttss,,  aanniimmaallss,,  nnaattuurraall  

aanndd  ffoouunndd  oobbjjeeccttss..  

••  TTaallkk  aabboouutt  wwhhyy  tthhiinnggss  hhaappppeenn  aanndd  hhooww  

tthhiinnggss  wwoorrkk..  

••  DDeevveelloopp  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  ggrroowwtthh,,  

ddeeccaayy  aanndd  cchhaannggeess  oovveerr  ttiimmee..  

••  SShhooww  ccaarree  aanndd  ccoonncceerrnn  ffoorr  lliivviinngg  tthhiinnggss  

aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  

••  OOppeerraattee  ssiimmppllee  eeqquuiippmmeenntt,,  ee..gg..  ttuurrnnss  oonn  

CCDD  ppllaayyeerr  aanndd  uusseess  rreemmoottee  ccoonnttrrooll..  

••  SShhooww  aann  iinntteerreesstt  iinn  tteecchhnnoollooggiiccaall  ttooyyss  

wwiitthh  kknnoobbss  oorr  ppuulllleeyyss,,oorr  rreeaall  oobbjjeeccttss  ssuucchh  

aass  ccaammeerraass  oorr  mmoobbiillee  pphhoonneess..  

••  SShhooww  sskkiillll  iinn  mmaakkiinngg  ttooyyss  wwoorrkk  bbyy  

pprreessssiinngg  ppaarrttss  oorr  lliiffttiinngg  ffllaappss  ttoo  aacchhiieevvee  

eeffffeeccttss  ssuucchh  aass  ssoouunndd,,  mmoovveemmeennttss  oorr  nneeww  

iimmaaggeess..  

••  KKnnooww  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  rreettrriieevveedd  

ffrroomm  ccoommppuutteerrss  

Expressive Arts 

and Design 

EExxpplloorriinngg  aanndd  uussiinngg  mmeeddiiaa  aanndd  mmaatteerriiaallss  BBeeiinngg  iimmaaggiinnaattiivvee  

••  EEnnjjooyy  jjooiinniinngg  iinn  wwiitthh  ddaanncciinngg  aanndd  rriinngg  ggaammeess..  

••  SSiinngg  aa  ffeeww  ffaammiilliiaarr  ssoonnggss..  

••  BBeeggiinn  ttoo  mmoovvee  rrhhyytthhmmiiccaallllyy..  

••  IImmiittaattee  mmoovveemmeenntt  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  mmuussiicc..  

••  TTaapp  oouutt  ssiimmppllee  rreeppeeaatteedd  rrhhyytthhmmss..  

••  EExxpplloorree  aanndd  lleeaarrnn  hhooww  ssoouunnddss  ccaann  bbee  cchhaannggeedd..  

••  EExxpplloorree  ccoolloouurr  aanndd  hhooww  ccoolloouurrss  ccaann  bbee  cchhaannggeedd..  

••  UUnnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  uussee  lliinneess  ttoo  eenncclloossee  aa  ssppaaccee,,  aanndd  tthheenn  bbeeggiinn  

ttoo  uussee  tthheessee  sshhaappeess  ttoo  rreepprreesseenntt  oobbjjeeccttss..  

••  DDeessccrriibbee  tthhee  tteexxttuurree  ooff  tthhiinnggss..  

••  UUssee  vvaarriioouuss  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss..  

••  BBeeggiinn  ttoo  ccoonnssttrruucctt,,  ssttaacckkiinngg  bblloocckkss  vveerrttiiccaallllyy  aanndd  hhoorriizzoonnttaallllyy,,  

mmaakkiinngg  eenncclloossuurreess  aanndd  ccrreeaattiinngg  ssppaacceess..  

••  JJooiinn  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppiieecceess  ttooggeetthheerr  ttoo  bbuuiilldd  aanndd  bbaallaannccee..  

••  RReeaalliissee  ttoooollss  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  aa  ppuurrppoossee..  

••  DDeevveellooppiinngg  pprreeffeerreenncceess  ffoorr  ffoorrmmss  ooff  eexxpprreessssiioonn..  

••  UUsseess  mmoovveemmeenntt  ttoo  eexxpprreessss  ffeeeelliinnggss..  

••  CCrreeaatteess  mmoovveemmeenntt  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  mmuussiicc..  

••  SSiinnggss  ttoo  sseellff  aanndd  mmaakkeess  uupp  ssiimmppllee  ssoonnggss..  

••  MMaakkeess  uupp  rrhhyytthhmmss..  

••  NNoottiicceess  wwhhaatt  aadduullttss  ddoo,,  iimmiittaattiinngg  wwhhaatt  iiss  oobbsseerrvveedd  aanndd  tthheenn  ddooiinngg  iitt  

ssppoonnttaanneeoouussllyy  wwhheenn  tthhee  aadduulltt  iiss  nnoott  tthheerree..  

••  EEnnggaaggeess  iinn  iimmaaggiinnaattiivvee  rroollee--ppllaayy  bbaasseedd  oonn  oowwnn  ffiirrsstt--hhaanndd  

••  eexxppeerriieenncceess..  

••  BBuuiillddss  ssttoorriieess  aarroouunndd  ttooyyss,,  ee..gg..  ffaarrmm  aanniimmaallss  nneeeeddiinngg  rreessccuuee  

••  ffrroomm  aann  aarrmmcchhaaiirr  ‘‘cclliiffff’’..  

••  UUsseess  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess  ttoo  ccrreeaattee  pprrooppss  ttoo  ssuuppppoorrtt  rroollee--ppllaayy..  

••  CCaappttuurreess  eexxppeerriieenncceess  aanndd  rreessppoonnsseess  wwiitthh  aa  rraannggee  ooff  mmeeddiiaa,,  ssuucchh  aass  

mmuussiicc,,  ddaannccee  aanndd  ppaaiinntt  aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss  oorr  wwoorrddss  

    

 


