Czas: Karta Zajęć Domowych (Dzieci uczące się chodzić)
ABC Tydzień wczesnej nauki liczenia – Zajęcia dla rodziców z dziećmi, które uczą się chodzić

Czas to ciągła sekwencja zachodzących zdarzeń, takich jak porządek dnia,
pory roku, pora dnia lub pora nocna. Czas mierzymy za pomocą sekund,
minut, godzin, dni, tygodni, miesięcy oraz lat. Zegary, zegarki, stopery to
przykłady tego, jak możemy mierzyć czas

Poniedziałek

Wtorek

Hickory Dickory Dock

Witaj Słońce, witaj Księżycu

[w dosłownym tłumaczeniu]
Hickory Dickory dock,
mysz wskoczyła na zegar
Zegar wybił pierwszą,
Mysz zbiegła w dół,
Hickory Dickory dock

Temat komunikacji
Aistear

[w dosłownym tłumaczeniu]
Witaj słońce, jak się masz?
Witaj słońce, jak się masz?
Witaj słońce, jak się masz?
Jak się dzisiaj miewasz?
Witaj księżycu, jak się masz?
Witaj księżycu, jak się masz?
Witaj księżycu, jak się masz?
Jak się masz dzisiaj wieczorem?

Temat komunikacji
Aistear

Prosimy o robienie zdjęć przez cały tydzień zabawy
dziecka z czasem, przyniesienie ich ze sobą i dodanie
do portfolio edukacyjnego/dzienników nauki Twojego
dziecka.

Środa

Tick Tock Clock

[w dosłownym tłumaczeniu]
Co mówi zegar w holu…?
Tik tak, tik tak
Co mówi zegar na ścianie…?
Tik, tak, tik tak, tik, tak
Co mówią wszystkie zegarki…?
Tick-a-tic-a-tic-a-tic-a-TOCK!

Temat komunikacji
Aistear

!

Do Twojej wiadomości: Co to jest Aistear? Aistear
to Ramy Programowe Wczesnej Edukacji dla dzieci od momentu
urodzenia do sześciu lat. Zapytaj Zespół ds. Wczesnej Edukacji w
otoczeniu Twojego dziecka, aby uzyskać więcej informacji!

Czwartek
Dni tygodnia

(do melodii „Twinkle, Twinkle,
Little Star/Mrugaj,
mrugaj mała gwiazdko”)
[w dosłownym tłumaczeniu]
Niedziela, Poniedziałek, Wtorek też.
Środa, Czwartek tylko dla Ciebie.
Piątek, Sobota to koniec’’
A teraz powtórzmy od początku!

Temat komunikacji
Aistear

Piątek

Pora na herbatkę
Przyłącz się do swojego dziecka
w jego wczesnych latach życia na
fantastyczne przyjęcie przy herbatce.

Przyjęcie przy herbatce

Motyw Aistear
Tożsamość i przynależność

Wizyta w bibliotece
Czy wiesz, że Twoja lokalna biblioteka również bierze udział w Tygodniu Nauki Liczenia?
Dlaczego by nie zabrać dzieci na wizytę do biblioteki i poszukać ‘’kącika liczenia’’? Jest w nim
pełno rozrywek i książek, które skupiają się na pojęciu czasu, które Ty i Twoje dziecko możecie
wspólnie czytać. Twoje lokalne biblioteki to: Biblioteka Centralna (Centrum ILAC),
Centrum handlowe Charleville, Ringsend,Ulica Pearse i Biblioteka Marino.
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Słownictwo związane z pojęciem czasu: pora dzienna,
pora nocna, czas wiosenny, zegar, sekunda, minuta

Szczęśliwego tygodnia nauki liczenia!
Rodzice/Opiekunowie dołączcie do zabawy z liczbami. Jesteście
najważniejszymi osobami w życiu Waszego dziecka! Wspierajcie jego
naukę, rozwój i kształcenie!

!

Zajęcia do wypróbowania w domu…
Wiosenny spacer
Odkrywanie i myślenie

Wybierz się na wiosenny spacer. Używaj
wielu słów związanych z okresem
wiosennym. Zachęcaj dzieci by używały
zmysłów do odkrywania;
dotyk, smak, węch, wzrok, słuch.
Rośliny: kwiat, kwiatostan, tulipany,
żonkile, pąki
Zwierzęta: jagnięta, żaby, motyle,
biedronki, kaczki, króliczek
Pogoda: zimno, mróz,
parasol, kalosze,
kałuże, tęcze

Myśl o mnie …
O mojej wyjątkowość
i aktywnej nauce!

Wiosenny Atak Sztuki
Komunikacja
Pomóż swojemu dziecku uczyć się o okresie
wiosennym poprzez sztukę. Zbieraj wiosenne
kwiaty i za pomocą farb pozwól dziecku
wykonać wiosenne wzory z kwiatów, które
wspólnie zebraliście.
Zobacz, co stworzy Twój artysta. Podczas
zajęć pamiętaj o używaniu wielu słów
związanych z czasem i wiosną.

Pora na gotowanie
Tożsamość i przynależność
Gotowanie z dzieckiem to świetny sposób na
wprowadzenie pojęcia czasu. Podczas
pieczenia lub gotowania rozmawiaj z
dzieckiem…” Zastanawiam się, ile czasu
zajmie gotowanie…30 minut, 60 minut itd.
Używaj przedmiotów, takich jak czasomierze i
zegary, aby pomóc dziecku odkrywać
przedmioty związane z czasem. Robienie
tostów z chleba to krótki, ale
przyjemny sposób mierzenia
czasu, szczególnie w przypadku
dzieci, użyj stopera, który
możesz mieć w telefonie
lub minutników
na kuchence.

Pozwól mi odkrywać, próbowywać, popełniać błędy,
odkrywać i tworzyć własne teorie na temat tego, jak
rzeczy działają i dlaczego, abym mógł być niezależny i
samowystarczalny oraz uczyć się o świecie, w którym
żyję.
Zastanów się nad tym, jak możesz mi pomóc w nauce i
rozwoju, możemy się uczyć razem.

Pora na piosenkę I historyjkę
Dobre samopoczucie
Śpiewaj piosenki i regularnie spędzaj czas
na opowiadaniu historyjek. Śpiewaj
piosenki na temat pojęcia czasu, aby
pomóc dziecku w rozwijaniu słownictwa
związanego z czasem.
Pomoże to również Twojemu dziecku
rozwinąć silniejszą więź z Tobą.

Pamiętaj, że zabawa jest dla mnie ważna i ważna jest dla
mojej nauki i rozwoju. Jak się bawię i jak możesz
wesprzeć moją naukę?
Pamiętaj, że to proces, a nie produkt końcowy, jest
istotny w mojej nauce.

Early Learning Initiative
National College of Ireland

Docklands Early

Numeracy Project

