
Timpul: Carte de activități la domiciliu (preșcolar)
Săptămâna activității ABC a aptitudinilor de numărare timpurie

!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

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.!

Luni
Hickory Dickory Dock

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

Bună, Soare, Bună, Lună
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?

Marți

Comunicare pe 
tema Aistear

    Miercuri

 

Zilele săptămânii
(pe versurile „Strălucești,

micuță stea”)

„Duminică, luni și marți.
Miercuri, joi, doar pentru tine.

Vineri, sambată e sfârșitul.”
Acum, să spunem din nou acele zile!

 

E timpul pentru ceai

Alăturați-vă copilului dvs. mediul
pentru primii ani pentru o petrecere

cu ceai fantastică.

Ceasul tic-tac

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!

Joi Vineri

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.

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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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!

!

    Cursa cu oul și lingura
       Explorarea și gândirea

Duceți-vă copilul afară și faceți o cursă cu 
oul și lingura. Ajutați-vă copilul să înțeleagă 
conceptul de timp utilizând un cronometru
 sau un temporizator.

Cronometrați cursa și introduceți cuvinte 
legate de timp, 30 de secunde, 1 minut etc. 
Ajutați-vă copilul să învețe despre timp prin 
joc.

Gândiți-vă la mine …
Unicitatea mea
și Învățare activă!
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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.

Limbajul timpului: momentul din zi, momentul de 
noapte, momentul de primăvară, momentul de 
dimineață, momentul de salut, momentul de 
poveste, momentul de la prânz, zilele săptămânii, 
începutul/sfârșitul, ceas, secundă, minut

Activități de încercat acasă.

Timpul: Carte de activități la domiciliu (preșcolar) Săptămâna activității ABC a aptitudinilor de numărare timpurie 

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.

Atacul de artă de
 primăvară Comunicare

Ajutați-vă copilul să învețe despre timpul 
primăverii prin intermediul artei.
Culegeți flori de primăvară și cu pentru a-i 
permite copilului dvs. să facă modele de 
primăvară folosind flori de primăvară pe 
care le-ați cules împreună.

Vezi ce va crea artistul tău. In timpul
activitate nu uitați să folosiți mult limbaj
legate de timp și de primăvară.

Timp de gătit
 Identitate și apartenență

Gătitul cu copilul dvs. reprezintă o modalitate 
excelentă de a prezenta conceptul de timp. 
În timp ce coaceți sau gătiți, discutați cu 
copilul... „Mă întreb cât timp va dura să 
gătiți... 30 de minute, 60 de minute etc.

Folosiți elemente precum cronometre 
și ceasuri pentru a vă ajutacopiii descoperă 
obiecte de timp. Prăjireapâinea este 
un mod scurt, dar distractiv de 
măsuraretimpul mai ales cu 
copiii,folosiți cronometrul 
pe care îl avețipe 
telefonul dvs. sau
temporizatoarele 
de pe aragaz.

    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.


