Timpul: Carte de activități la domiciliu (bebeluș/Wobbler)
Săptămâna activității ABC a aptitudinilor de numărare timpurie - activități parentale pentru bebeluș/infant

Timp: secvența continuă de evenimente care au loc, cum ar ﬁ rutina zilnică,
anotimpurile, ziua/noaptea. Măsurăm timpul folosind secunde, minute, ore,
zile, săptămâni, luni și ani. Ceasurile de mână, ceasurile de mână,
cronometrele, toate acestea sunt exemple despre cum putem măsura timpul

Luni

Marți

Hickory Dickory Dock

Bună, Soare, Bună, Lună

Hickory dickory dock,
șoarecele a fugit pe ceas.
Ceasul a bătut ora unu,
Șoarecele a fugit în jos,
Hickory Dickory Dock.

Comunicare pe
tema Aistear

Bună, Soare, ce mai faci?
Bună, Soare, ce mai faci?
Bună, Soare, ce mai faci?
Cum te simți azi?
Bună, Lună, ce mai faci?
Bună, Lună, ce mai faci?
Bună, Lună, ce mai faci?
Cum te simți în seara asta?

Comunicare pe
tema Aistear

Vă rugăm să faceți fotograﬁi pe tot parcursul săptămânii
în care copilul dvs. se distrează cu timpul, să le aduceți
în mediul dvs. și să le adăugați în portofoliile de
învățare/jurnalele de învățare ale copilului dvs.

Miercuri

Ceasul tic-tac

!

Pentru informarea dvs.: Ce este Aistear?
Aistear este cadrul programei de învățământ pentru copii de
la naștere până la vârsta de șase ani. Solicitați mai multe informații
de la echipa pentru primii ani de viață, aﬂată în mediul copilului dvs.!

Joi

Zilele săptămânii

(pe versurile „Strălucești,
micuță stea”)

Ce spune ceasul de pe hol...?
Tic-tac, tic-tac
Ce spune ceasul de pe perete?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac
Ce spun toate ceasurile?
Tic-și-tac tic-și-tac tic-și-TAC!

„Duminică, luni și marți.
Miercuri, joi, doar pentru tine.
Vineri, sambată e sfârșitul.”
Acum, să spunem din nou acele zile!

Comunicare pe
tema Aistear

Comunicare pe
tema Aistear

Vineri

E timpul pentru ceai
Alăturați-vă copilului dvs. mediul
pentru primii ani pentru o petrecere
cu ceai fantastică.

Tema Aistear
Identitate și apartenență

Vizita la bibliotecă
Știați că biblioteca dvs. locală participă, de asemenea, la Săptămâna Aptitudinilor de Calcul?
Ce-ar ﬁ să luați copiii în vizită la bibliotecă și să căutați colțul cu aptitudini de calcul? E plin de
cărți și de activități care se concentrează pe „Timpul” pe care dvs. și copilul dvs. îl puteți petrece
citind împreună. Bibliotecile dvs. locale sunt: Biblioteca Centrală (Centrul ILAC), Charleville Mall,
Ringsend, Pearse Street și Biblioteca Marino.
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Săptămâna activității ABC a aptitudinilor de numărare timpurie - activități parentale pentru bebeluș/Wobbler

Limbajul timpului: momentul din zi,
momentul din noapte, momentul
din primăvară, ceas, secundă, minut

La mulți ani de Săptămâna Aptitudinii de Calcul!
Părinții/tutorii se alătură distracției pentru aptitudinile de calcul.
Dvs. sunteți cele mai importante persoane din viața copilului dvs.!
Sprijiniți-l să învețe, să crească și să se dezvolte!

!

Activități de încercat acasă...
Plimbarea de primăvară
Explorarea și reﬂectarea
Mergeți la o plimbare de primăvară.
Folosiți o mulțime de cuvinte legate de
momentul primăverii. Încurajați copiii
să-și folosească simțurile pentru a explora;
atinge, gusta, mirosi, vedea, asculta.
Plante: înﬂorire, ﬂoare, lalele, narcise,
muguri
Animale: miei, broaște,
ﬂuturi, buburuze, rațe,
iepurași, VI
Vreme: frig, ger,
umbrelă, cizme de
cauciuc, bălți, curcubeie

Gândiți-vă la mine...
Unicitatea mea și
învățarea activă!

Coșul cu comoara timpului
Comunicare
Coșurile cu comori reprezintă un mod distractiv de
a vă juca cu bebelușii și nou-născuții. Găsiți o cutie,
un coș sau un recipient gol. Umple-l/o cu articole
din casă legate de timp, cum ar ﬁ ceasuri de perete,
ceasuri de mână, fotograﬁi cu ceasuri, cronometre
pentru ouă, cronometre pentru nisip, ceasuri
cu alarmă.

Rutina zilnică
Identitate și apartenență
Dacă aveți „timp”, puteți crea o carte cu
imagini a copilului dvs., în momente diferite
ale zilei. Acest lucru îl va ajuta pe copilul dvs.
să se vadă în propria rutină zilnică și este o
experiență distractivă de lectură, copiii
adoră cărțile despre ei înșiși.

Cântece și ora poveștii
Bunăstare
Cântați cântece și aveți o oră regulată de poveste
Cântați cântece legate de timp pentru a vă ajuta
copilul dezvoltă cuvinte legate de timp.
Acest lucru vă va ajuta și copilul să se dezvolte
relație mai puternică cu tine.

Permiteți copilului dvs. să exploreze și să dezvolte
abilitățile de
comunicare.
Comentariu \
pe obiectele cu care
se joacă, numind
acțiunile obiectelor,
Nu uitați să utilizați
o mulțime de limbi
asociate cu Timpul!

Permiteți-mi să explorez, să încerc, să fac greșeli, să
descopăr și să creez propriile mele teorii despre modul
în care funcționează lucrurile și de ce, astfel încât să pot
ﬁ independent și încrezător și să pot învăța despre lumea
în care trăiesc.
Gândiți-vă cum mă puteți ajuta să învăț și să mă dezvolt,
putem învăța împreună.

Rețineți: Învăț prin joc, puteți sprijini învățarea mea
oferindu-mi o mulțime de oportunități pentru a explora
mediul meu.
Cum mă joc și cum puteți sprijini învățarea mea.
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