Termin realizacji: 4-08.01.2021

W tym tygodniu zajmiemy się tematem kalendarza. Skupimy
się na porach roku, miesiącach, dniach tygodnia, a także
rożnych innych sposobach pomiaru czasu.
Zaproponujemy rożne rodzaje kalendarzy, przeczytamy
informacje, jakie są w nich zawarte, a także porównamy
ich wygląd.
Utrwalimy kolejność por roku, a przy tym udoskonalimy
umiejętności matematyczne takie jak dostrzeganie rytmu,
sekwencji.
Usystematyzujemy wiedzę dzieci na temat miesięcy,
poznamy ich kolejność, a także przyporządkowanie do por
roku. Nasz grupowy kalendarz wzbogaci się właśnie o
nazwy miesięcy i por roku. Dzięki częstemu utrwalone
nazwy dni tygodnia i ich kolejność nie sprawią już nam
problemów.
Ciekawym tematem jaki nas czeka, będzie ten dotyczący
sposobów pomiaru czasu.
Zobaczymy rożnego rodzaju zegary, a także ich wnętrza.
Przedszkolaki spróbują także rozróżnić pojęcia takie jak
sekunda, minuta oraz godzina.

Termin realizacji: 11-15.2021

Ten tydzień wzbudzi wśrod dzieci wiele emocji, gdyż dotyczyć
będzie odległej krainy – obszarów polarnych. Będzie to czas,
kiedy dzieci wykonają wiele doświadczeń związanych z lodem i
śniegiem,
a także ochroną przed zimnem.
Chętnie postawimy hipotezy i zapiszemy nasze wnioski, próbując
odpowiedzieć na pytania takie jak np. „Jaki jest lód?”, „Co to
jest śnieg?”.
Dzieci zdobędą także wiedzę na temat zwierząt żyjących na
północnym i południowym kole podbiegunowym.
W tym tygodniu dzieci poznają także literę U, u oraz liczbę 8.
Zachęcamy do zabaw utrwalających
m.in. wygląd tej liczby i litery, np. poprzez poszukiwanie ich w
przestrzeni otaczającej dziecko (w gazetach, na szyldach
sklepów, w książkach). Ważnym ćwiczeniem może być także
wspólną gra w poszukiwanie jak największej liczby słów
rozpoczynających się na daną głoskę.
Najprostszym zadaniem będzie jednak głoskowanie dowolnych
wyrazów.
Dla utrwalenia liczby 8 proponujemy przeliczanie w tym zakresie
lub zabawę w gry planszowe np. z użyciem dwóch kostek zamiast
jednej.
Kolejny tydzień z racji zbliżającego się święta dotyczyć będzie
babć i dziadków.

Termin realizacji:18-22.01.2020

W tym tygodniu będziemy przygotowywać się
przede wszystkim do niespodzianki z okazji święya
dziadka i babci. Nauczymy się nowych piosenek,
wierszyków oraz nowych układów
tanecznych, które będziemy mogli
zatańczyć na naszym przedstawieniu.
Wykonamy także prezenty, ale jakie
to pozostanie Naszą słodką tajemnicą.
Będziemy także ćwiczyć nasze dłonie
podczas wydzierania papierków z kolorowego papieru
oraz wycinania nożyczkami. Nie zapominajmy również ,
że styczeń jest czasem karnawału. Dalego też
wykonamy maski karnawałowe.

Termin realizacji: 25-29.01.2021

W tym tygodniu naszym tematem były zimowe mistrzostwa sportowe.
Dzieci zapoznają się z dyscyplinami sportowymi takimi jak np.
saneczkarstwo, bobsleje, jazda figurowa, łyżwiarstwo szybkie,
slalom czy biegi narciarskie.
Wiemy, że nasze biedroneczki posiadają już częściowo wiedzę
wynikającą zapewne z oglądania tych sportów w telewizji, dlatego
będziemy chciały tą wiedzę usystematyzować.
Poza ogólnym zapoznaniem z tymi dyscyplinami dzieci przeprowadzą
szereg doświadczeń pomagających zrozumieć: dlaczego krążek
hokejowy ślizga się na lodzie, a sanki i narty zjeżdżają
dobrze po śniegu, a po trawie nie.
Przedszkolaki poznają kolejną liczbę – 9 i podczas rożnych
zabawa poznają ją w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
W wielu różnorodnych zadaniach dzieci będą ćwiczyć
także motorykę małą (choćby w zabawach imitujących slalom).
Ostatniego dnia urządzimy w naszym przedszkolu zimowe
mistrzostwa sportowe, podczas których poćwiczymy nie tylko
sprawność fizyczną, lecz także emocjonalną odporność np. podczas
przegrywania.
W przyszłym tygodniu wkroczymy w temat bajek, baśni i legend.

Pomysł na gry matematyczne w domu
TANGRAM 4
To znana wszystkim chińska układanka (łamigłówka) sprzed 3000 lat. Składa się z siedmiu figur
geometrycznych powstałych przez rozcięcie kwadratu - 2 duże trójkąty, 1 średni trójkąt, 2 małe
trójkąty, 1 kwadrat, 1 równoległobok. Celem łamigłówki jest odtworzenie obrazka pokazującego
jedynie kontury kształtu z użyciem wszystkich siedmiu części. Elementy nie mogą na siebie
nachodzić, ale można je obracać na drugą stronę. Za pomocą tangramu można ułożyć tysiące
obrazków: sylwetek ludzi i zwierząt, przedmiotów, figur geometrycznych. Można też wymyślać
własne wzory.
KROK 1 Zrób tangram:
Do wykonania tangramu potrzebujesz: tekturkę, kartkę z bloku technicznego lub zwykłą kartkę
kolorowego lub białego papieru; ołówek, linijkę może się przydać ekierka, nożyczki. Jeśli
zgromadziłeś materiały wykonaj polecenia po kolei, spokojnie i starannie:
− Narysuj kwadrat ABCD o boku równym 8 cm
− Narysuj przekątną kwadratu AC
− Zaznacz środek odcinka AC – punkt E
− Narysuj odcinek łączący wierzchołek kwadratu D ze środkiem przekątnej kwadratu AC
− Połącz odcinkiem środek boku AB (punkt F) oraz środek boku BC (punkt G)
− Narysuj odcinek łączący środek boku BC ze środkiem połowy przekątnej kwadratu EC
− Narysuj odcinek łączący środek odcinka FG ze środkiem przekątnej kwadratu AC
− Połącz środek odcinka FG ze środkiem połowy przekątnej kwadratu AE.
Po otrzymaniu rysunku należy kwadrat wyciąć i poprzecinać wzdłuż narysowanych linii.
Masz 7 elementów (tanów) - układanka gotowa.

KROK 2
Badaj, eksperymentuj Przyjrzyj się elementom tangramu, pomiędzy nimi jest mnóstwo
zależności geometrycznych, spróbuj ich znaleźć jak najwięcej. Zbadaj, jaką częścią całego
tangramu są poszczególne części,
KROK 3
Układaj i ćwicz wyobraźnię. Z Figur jakie znajdują się w tangramie spróbuj coś ułożyć.

(ilustracje pobrane ze strony : pinterest.com)

Liczenie ze smakiem

Kto powiedział, że do nauki liczenia nie można włączyć zmysłu smaku? Na
podwieczorek przygotujmy kilka miseczek z różnymi smakołykami: rodzynkami,
pestkami dyni, kawałkami owoców. Dziecko wybiera kartę i kładzie sobie (do
jogurtu, na talerzyk albo prosto do buzi) tyle wybranego smakołyku, ile wynosi
wartość wylosowanej cyfry. Jest to motywacja do szybkiego zrozumienia, która
cyfra oznacza mniej, a która więcej.
Wyszukaj i policz

Do tej zabawy dobrze jest mieć przygotowany stały zestaw pomocy
edukacyjnych. Mogą to być guziki czy koraliki w określonych kolorach albo
wydrukowane szablony. Rozkładamy je na stoliku i prosimy o odnalezienie i
policzenie np. czerwonych koralików, zielonych guzików, pszczółek czy
biedronek. Na koniec dziecko ma odnaleźć kartę z cyfrą odpowiadającą ilości.
Sortowanie
Przygotowujemy 10 miseczek, kubeczków czy rolek po papierze toaletowym;
numerujemy je kolejno. W osobnym pojemniku trzymamy przedmioty, które
będą segregowane. Mogą to być guziki, kasztany, patyczki czy jakiekolwiek inne
skarby. Dziecko wrzuca do środka liczbę przedmiotów odpowiadającą cyfrze
podanej na pojemniku.
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