Săptămâna activității ABC a aptitudinilor de numărare timpurie - Senior Sugari
Limbajul timpului - Cuvinte de utilizat: dimineața/seara, ziua/noaptea, micul dejun, prânzul, cina, ora de culcare,
devreme/târziu, vacanțele
Numele copilului:
A vorbi despre timp în timpul rutinei de zi cu zi îi ajută pe copii să dobândească competențe de alfabetizare și de calcul numeric.
Luni

Marți

Poți desena ce ai
mâncat azi la micul
dejun?

Poți desena ce ai
mâncat azi la prânz?

Îmi poți spune cât
e ceasul?

Îmi poți spune cât
e ceasul?

Vorbește despre ceea ce
faci când te îmbraci
dimineața.

Vorbește despre ceea ce faci
când ajungi acasă de la școală
după-amiaza.

Miercuri

Joi

Poți desena ce ai
mâncat azi la cină??

Îmi poți spune cât
e ceasul?

Vorbește despre ceea ce faci
seara după ce ai mâncat cina.
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Poți desena o gustare
pe care ai putea să o
mănânci înainte de culcare?

Vineri

Vizită la bibliotecă
Știați că biblioteca dvs.
locală participă, de asemenea,
la Săptămâna Aptitudinilor
de Calcul?

Îmi poți spune cât
e ceasul?

Vorbiți despre cartea ta preferată
de citit înainte de culcare.

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 Biblioteca
Centrală (Centrul ILAC), Charleville
Mall, Ringsend, Pearse Street și
Biblioteca Marino sunt participante.

Săptămâna activității ABC a aptitudinilor de numărare timpurie - Senior Sugari
Încercați o activitate și un cântec cu copiii în ﬁecare zi în această săptămână - cântați, jucați-vă și discutați cu copilul dvs. despre
timp și ajutați-l să învețe aceste concepte importante despre aptitudinile de calcul timpurii.

Luni

Marți

Anotimpurile
Primăvara e ploioasă,
înﬂorită, umbroasă.

Ceasurile

Vara înseamnă veselie,
culturi, maci.

Hickory, dickory, dock.

Șoarecele a fugit pe ceas..

Miercuri
Zilele săptămânii
(pe versurile „Strălucești,
micuță stea”)

(pe versurile „Strălucești,
micuță stea”) Duminică, luni și
marți.Miercuri, joi, doar pentru
tine.Vineri, sambată e sfârșitul.

Joi
Ora de culcare
Wee Willie Winkie,
Aleargă prin oraș

În sus, în jos, În cămașa
de noapte.

Vineri
Timpul de joc
Organizați o petrecere cu ceai!!
Decorați-vă masa cu jucăriile
moi preferate ale copiilor,
împreună cu cești, farfurii
și ceainice colorate. Copiii pot
scrie și pot colora invitații pentru
a le trimite.

Acum, să spunem din nou acele zile!

Toamna e alunecoasă,
mohorâtă, tăioasă.

Iarna e răcoroasă, cu
strănuturi, înghețată.

Ceasul a bătut ora unu,
Șoarecele a fugit în jos.

Bătând la ferestre,
Plângând la broasca ușii

Hickory, dickory, dock.

„Copiii s-au dus toți la culcare?
Deocamdata este ora 8!”

Mâncarea pentru petrecere poate
include sandvișuri rotative, turtițe
crocante de orez și biscuiți, în timp
ce „ceaiul” poate ﬁ suc, apă,
băuturi răcoritoare, lapte etc.

Puteți să jucați jocuri cum ar ﬁ „
dă-mi ceașca de ceai”, să faceți
curse de împachetat bagaje cu
haine și să stivuiți cuburi de zahăr
pentru a forma un turn.

