
 22.10.2020r  Czwartek

Temat:   ,,Wiem do czego służą kalendarze i w jaki sposób zaznaczono na nich dni, tygodnie i
               miesiące”. (zajęcie matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej)

Przebieg zajęć:

1. Poznawanie kalendarzy i ustalanie co w nich jest wspólnego:





  Pokazujemy  dziecku  różne  kalendarze dla  dorosłych (takie,  jakie mamy w domu), np.:
-  kalendarz z wyrywanymi kartkami,
-  notesik - to także kalendarz,
-  kalendarz na biurko,
- kalendarz planszowy.
    Wspólnie zastanówcie się, co jest zapisane w każdym kalendarzu? Co
wspólnego mają wszystkie kalendarze?

  - Dorosły i dziecko oglądają kalendarze, rozmawiają o tym, co się na nich znajduje i ustalają, 
że:
   -  na każdym kalendarzu zapisane są dni, ich nazwy i miesiące,  
   -  wiadomo też, ile dni jest  w miesiącu, bo każdy miesiąc ma dni numerowane od początku:
       pierwszy dzień,  drugi dzień, ... itd.,
   -  wszystkie niedziele i święta są zaznaczone specjalnym kolorem, 
       zwyczajne dni kolorem czarnym, a nie zwyczajne, na niebiesko, zielono, czerwono itd.
   -  na niektórych kalendarzach  zapisane są imiona, żeby każdy wiedział, kiedy ma imieniny, w
      którym dniu  i w którym miesiącu jest jego święto, 
   - w niektórych kalendarzach narysowany jest  malutki księżyc i słoneczko, obok bywają liczby, o
      której godzinie wschodzi słońce  lub księżyc,
   - w kalendarzach zapisujemy ważne wiadomości.

2. Posługiwanie się kalendarzem i odnajdywanie ważniejszych dat:
   - Dorosły mówi dziecku, że rok zaczyna się pierwszego stycznia i pokazuje dziecku  w  
     kalendarzu  miesiąc styczeń i  pierwszy dzień stycznia,
   - następnie pokazuje  ostatni dzień stycznia,
   - liczymy dni - styczeń ma trzydzieści jeden dni,
   - oglądamy następny miesiąc. Mówimy jak on się nazywa? ... Pokazujemy pierwszy dzień
      lutego.  Luty to ciekawy miesiąc. Ma najczęściej dwadzieścia osiem dni, a czasami dwadzieścia
     dziewięć. 
   - Po lutym jest  pierwszy dzień marca . Policzcie, ile dni ma marzec? 

      W podobny sposób  analizujemy z dzieckiem następne miesiące roku. Na koniec jeszcze
raz oglądamy kalendarze i wspólnie odnajdujemy w kalendarzu: 
- Dzień Dziecka;
- Wigilię i pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia;
- Mikołajki, dzień imienin Mikołaja;



- Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ojca itd.

    Na koniec  możecie  wspólnie ustalić stałe miejsce dla kalendarza, który odtąd będzie
    wisiał w domu.

Źródło:,,Dziecięca Matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli.” E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska. Wyd. WSiP 1997

                                         ZABAWA  POPOŁUDNIOWA

           „Trudne zakupy” – ćwiczenia w doskonaleniu pamięci i percepcji słuchowej. 

     Zabawa polega  na wspólnym stworzeniu listy zakupów i jednoczesnym zapamiętaniu
tworzonego ciągu nazw produktów.  Rodzic rozpoczyna zabawę od podania nazwy dowolnego 
produktu spożywczego, np.  mleko.  Dziecko  powtarza usłyszane słowo i dodaje do niego
własne: mleko, ser. Następnie rodzic powtarza usłyszane słowa i podaje kolejne (mleko, ser, bułki)  
tworząc ciąg nazw zgodnie z ustalonymi regułami. Możemy pomagać dziecku,  podając pierwsze 
sylaby nazw kolejnych produktów. 

   Miłego dnia


